BRMG.0012.85.2019/KSiB

PROTOKÓŁ NR 10–8/2019
Z dziesiątego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 24 czerwca 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
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 10 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 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
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
236.
Przedstawia: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego - druk nr 216.
Referuje: Gdańskie Centrum Świadczeń

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego – druk nr 231.
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w
roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku – druk nr 229.
Referuje: Miejski Konserwator Zabytków

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 215.
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie Gminie Kolbudy w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na budowę obiektu szkolnego w Kowalach – druk nr 221.
Referuje: Wydział Programów Rozwojowych

7. Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 roku.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

1

8. 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 + 2 Autopoprawki.
Referuje: radny Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 212.
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdańska w części – druk nr 230.
Referuje: Biuro Rozwoju Gdańska

11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w
Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz
nadania jej statutu – druk nr 213.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

12. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 237.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

13. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 238.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

14. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Po sporządzeniu porządku obrad do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania
projekty uchwał:
• w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka
ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021” – druk
nr 242.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 3A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
4 za – jednogłośnie
• zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy
środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych
i opłat manipulacyjnych – druk nr 240.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 7A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
4 za – jednogłośnie

2

• zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso – druk nr 239.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 11A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
4 za – jednogłośnie
• w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019 – 2021” – druk
nr 241.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 13A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
4 za – jednogłośnie
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku obrad z
wyprowadzonymi zmianami.
Głosowanie:
5 za - jednogłośnie

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały 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 236.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.210.2019).
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni, w imieniu wnioskodawcy, przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Szanowny panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę o
pozytywne zaopiniowanie uchwały, którą pan Przewodniczący przytoczył. Generalnie
jest to uchwała o charakterze technicznym polegająca na tym, że dotychczasowe
nowelizacje, dotychczasowe zmiany, które faktycznie wprowadzały pewną
nieczytelność tego dokumentu zostają połączone w tekst jednolity zgodnie z
sugestiami, uwagami, które państwo radni zgłosili na ostatniej sesji Rady, na której
była omawiana kwestia strefy płatnego parkowania. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
przygotował przedmiotowe zmiany, przedmiotowy tekst jednolity i prośba o
pozytywne zaopiniowanie tego dokumentu.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i
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pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
236.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Tomasza Wawrzonka – Zastępcę Dyrektora Gdańskiego
Zarządu Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 5 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 236. (Opinia nr 10-8/46-33/2019).

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 216.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.190.2019).
Pani Janina Liedtke - Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo radni chciałam przedstawić druk nr 216. Dotyczy on
właściwie takiej formalności, ponieważ nic w tym druku się nie zmienia, w
dotychczasowym druku, natomiast zostało zmienione prawo energetyczne ze
względu na RODO i tam znalazł się zapis nakładający na Radę Gminy obowiązek
określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Dla
informacji takiej bardziej szczegółowej to podam, że realizujemy na podstawie
prawa energetycznego dodatki energetyczne. Są to dodatki przeznaczone dla trochę
uboższych osób, ponieważ jest dosyć niskie kryterium dochodowe. Otrzymują
mieszkańcy te dodatki razem z dodatkami mieszkaniowymi. Liczba osób w Gdańsku,
które pobierają obecnie dodatki to jest ok 4000 rodzin. Natomiast łączna kwota
wypłacanych świadczeń to niespełna 300 000 zł. Ponieważ dodatki nie są zbyt obfite,
ponieważ dla jednoosobowego gospodarstwa miesięcznie to jest w tej chwili 11,37
zł. Dla gospodarstw składających się od 2 do 4 osób 15,80 zł i powyżej 5 osób w
rodzinie 18,96 zł. Więc to jest tego typu uchwała i bardzo prosiłabym o pozytywną
opinię.
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
216.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Janinę Liedtke - Jaremę – Dyrektora Gdańskiego Centrum
Świadczeń, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 216. (Opinia nr 10-8/47-34/2019).
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PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego – druk nr 231.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.205.2019).
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo radni proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały druku nr 231. Zmiana w tym projekcie dotyczy zmiany ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, w której to ustawie doprecyzowano zapisy
mówiące o pobieraniu opłaty za każdą rozpoczętą godzinę, a nie za godzinę jak to
miało brzmienie w poprzednich zapisach, także tutaj jest to tylko kwestia formalna
doprecyzowania uchwały i dostosowania do zapisów ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych. Teraz ta opłata będzie pobierana za każdą rozpoczętą godzinę.
Wszystkie inne zapisy pozostają bez zmian.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i dopytał, że jest to tylko doprecyzowanie i pobierana
jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę.
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Tak jest. Nie zmienia się kwota, tylko jest jakby doprecyzowane, w którym
momencie jest ta opłata pobierana, czyli za każdą rozpoczętą, a nie pełną godzinę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile wynosi za każdą rozpoczętą godzinę?
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Złotówkę. Jeśli chodzi globalnie np. wykonanie za 2018 rok jeśli chodzi o te opłaty
to jest ok 3 mln zł, dokładnie 2 954 000 zł z tych opłat.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 231.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Bogumiłę Bieniasz – Kierownika Referatu Organizacji
Edukacji i Wychowania w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 231. (Opinia nr 10-8/4835/2019).
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PUNKT – 3A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
„Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na
terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021”– druk nr 242.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.215.2019).
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowny panie Przewodniczący, szanowna Komisjo, wnioskuję o
pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie Programu profilaktyki zakażeń wirusami
brodawczaka ludzkiego HPV na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 -2021.
Jest to kompleksowy program, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby
społeczne. Program przede wszystkim poza ofertą szczepień oferuje również szeroką
edukację w zakresie zapobiegania rakowi szyjki macicy. Jest to program
komplementarny do badań cytologicznych. Program będzie realizowany w 2019 do
2021 roku. Szczepienia są przewidywane dla dzieci z roczników 2005, 2006, 2007 w
2019 roku, 2008 w 2020 roku i 2009 rocznik w 2021 roku.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mamy zakontraktowane, czy już mamy jakieś umowy przedwstępne na realizację?
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Nie. Tak naprawdę w momencie po przyjęciu programu będzie można ogłosić konkurs
na realizatora. Realizatorem może być tylko podmiot medyczny zgodnie z ustawą o
zdrowiu publicznym.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ilość promes jeżeli chodzi o wysokość kosztów tych szczepień?
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Przewidywany koszt szczepienia, jedna szczepionka to jest koszt ok 150 zł. Jest to
koszt uwzględniający również wcześniejsze badanie, konsultację i cały proces
doprowadzający do przyjęcia szczepionki.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To jest stała cena po prostu za szczepionkę?
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A usługa lekarska?
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jest uwzględniona w tej cenie. Tak został stworzony program, że już uwzględnia
również konsultację medyczną i dopuszczenie do szczepienia.
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Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 242.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 242. (Opinia nr 10-8/49-36/2019).

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku
2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku - druk nr 229.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.203.2019).
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków, w imieniu
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie Przewodniczący, państwo radni, jak co roku Rada Miasta Gdańska
podejmuje uchwałę o dotacjach na remonty obiektów zabytkowych. W tym roku
takich wniosków spłynęło 28, z czego 21 Komisja zakwalifikowała do dotacji i te
wnioski są zawarte w uchwale. Natomiast może powiem co nie zostało zawarte w
uchwale i dlaczego. To było 7 wniosków. 4 wnioski były z kościołów i związków
wyznaniowych, z których wniosek w sprawie Kościoła Św. Józefa w Oliwie został
odrzucony ze względu na to, że nie było pozwolenia na budowę. Wniosek Kościoła
Św. Piotra i Pawła został wycofany przez proboszcza, ale to jest jeszcze sprawa, o
której za chwilę opowiem. W Kościele Mariackim również jeden wniosek został
wycofany przez proboszcza, bo też nie miał pozwolenia na budowę. Natomiast
Kościół na Łąkowej pomimo wezwania nie uzupełnił braków, które były we wniosku.
Dwie wspólnoty mieszkaniowe również zostały odrzucone. Jedna z Jaśkowej Doliny
ze względu na to, że po terminie złożyła wniosek, a druga to jest również sprawa
wypadkowa czyli ul. Kwietna w Oliwie, która się spaliła i siłą rzeczy ten wniosek stał
się już bezprzedmiotowy, ale to też za chwilkę dalej o tym powiem. Jeszcze jedna
rzecz, Polski Związek Wędkarski na Małym Młynie też nie miał pozwolenia na budowę
i pozwolenie na prace konserwatorskie, w związku z czym też nie mógł zostać
rozpatrzony pozytywnie.
Kościół Piotra i Pawła jak państwo wiecie częściowo spłonął i tak samo zresztą jak
budynek przy ul. Kwietnej 23, w obu w tej chwili trwają tam projekty są
sporządzone, są ekspertyzy i oba obiekty dostaną dotacje po sporządzeniu tych
ekspertyz. Na razie nawet nie wiemy ile to będzie kosztowało, ale na to pieniądze
są zagwarantowane jeszcze, czyli oba te zabytki jeszcze mogą występować o środki
troszkę później. One idą zupełnie innym trybem, więc nie muszą być razem z
wszystkimi rozpatrywane.
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jaka jest łączna kwota tych dofinansowań?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Łączna kwota wszystkich wniosków to nie pamiętam, ale 3,5 mln zł mieliśmy
pieniędzy, a łączna kwota w tej chwili tych dotacji to jest ok. 2,2 mln zł, więc zostaje
nam ok 1,3 mln zł na te ewentualne roboty, prace konserwatorskie po pożarach.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy to dofinansowanie procentowo jest jakoś rozróżnione?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Zawsze jest to oceniane procentowo. Generalnie jest to w regulaminie określone, do
100% w przypadku awarii, czyli np. pożaru, 75% w wypadku tzw. postępowania przed
awaryjnego czyli czymś co np. jest w kościele Św. Mikołaja i 50% we wszystkich
pozostałych przypadkach. To ocenia komisja 4-osobowa. W tej komisji jest
Przewodniczący pan Janusz Tarnacki, jest pan radny Andrzej Stelmasiewicz,
Dyrektor Wydziału Architektury i ja.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze, a ten Kościół Św. Piotra i Pawła pan wskazał, że został cofnięty
ten wniosek. A to w przypadku takiej awarii postępowania wedle jakiegoś innego
trybu jak pan zaznaczył na początku. Czy tutaj też jest możliwość otrzymania tego
100% dofinansowania? Jak to wygląda?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Tu może być możliwość 100% dofinansowania, z tym, że tam oczywiście od tego
naszego dofinansowania miejskiego odejmuje się to co np. PZU przyznaje i
ewentualnie jednak dotacje z Ministerstwa też się odejmuje. Cała reszta może być
nasza.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W jakim to będzie trybie?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
To jest tryb awaryjny tak zwany. Przygotowujemy osobno dla państwa uchwały i
państwo osobno to podejmujecie lub nie. Taka jest zasada.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale też jest procedowane przez tą komisję, którą pan wymienił?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Tak, z tym, że to jest wtedy formalność, bo to jest tylko formalność, ale ona wynika
z regulaminu.
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Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 229.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Grzegorza Sulikowskiego – Miejskiego Konserwatora
Zabytków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 229. (Opinia nr 10-8/50-37/2019).

PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku - druk nr 215.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.189.2019).
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: uchwała dotyczy dokapitalizowania TBS Motława kwotą 3 900 000 zł.
Kwota ta jest zabezpieczona w budżecie tegorocznym na inwestycję zlokalizowaną
na Dolnym Mieście przy ul. Kieturakisa. Dotyczy to budynku mieszkalnego z 35
lokalami mieszkalnymi i halą garażową. Koszt tej inwestycji oszacowano na 9 650 000
zł. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o program rządowy w 40%, 15% będą
stanowiły kwoty partycypacji przyszłych najemców, 5% nakłady spółka poniesie,
pozostałe miasto.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ci najemcy to są pierwsi, którzy są na szczycie kolejki?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak, na liście i którzy zdecydują się na tą lokalizację.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jak to wygląda z punktu widzenia takiego inwestycyjnego? Czy już na tym poziomie,
kiedy państwo zaczynacie realizować tą inwestycję macie już zgłoszoną?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak. Jest lista i pierwsze osoby dostają informacje czy są zainteresowane takim
lokalem czy nie i jeżeli tak to w tym momencie czekają na zakończenie realizacji.
Jeżeli nie to są następne osoby brane pod uwagę.
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Co jakiś czas państwo występujecie o zwiększenie kapitału. Czyli za każdym razem
to jest nowy budynek budowany?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak, na każdą inwestycję nową realizowaną.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeszcze mam takie pytanie jeżeli chodzi o tą lokalizację na Dolnym Mieście. Proszę
mi przypomnieć czy to jest też teren objęty ochroną konserwatorską?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Nie, bo to jest kwartał ulicy Kieturakisa, Reduta Wyskok, Wróbla. To jest działka,
którą spółka dostała jak była zawiązywana i w tej chwili oni chcą zabudować ten
kwartał pięcioma budynkami. Tam będzie łącznie 151 lokali mieszkalnych z halą
garażową pod ziemią. W tej chwili to jest drugi budynek realizowany.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A w tej chwili to jest pusta działka?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Ta jest zupełnie pusta. Ona nigdy nie była zabudowana.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 215.

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, 4 głosami za,
przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 215. (Opinia nr 10-8/5138/2019).
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Zagłosowałbym z przyjemnością za gdybym się upewnił, że rozumiem, że tam już w
tej chwili jest dość duży ścisk, ale tam faktycznie jest sporo mimo wszystko jeszcze
miejsca, ale zastanawiam się, bo widzę tam więcej inwestycji TBS-owskich.
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tam jest tylko TBS Motława, realizuje. Żadna inna więcej spółka.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Najwięcej państwa inwestycji widzę. Prężnie działacie państwo, ale takie mam
pytanie czy, bo rozumiem, że ta realizacja również tej nowej inwestycji, że to jest
już na podstawie jakiegoś większego planu rozlokowania tych budynków. Wiemy jak
w perspektywie kilku lat gdzie konkretnie te budynki TBS-u będą powstawać.
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak jest. To będzie kwartał zabudowany w kształcie kwadratu. Już jeden budynek
jest wybudowany i jest już oddany. W tej chwili do tego budynku jak gdyby jest
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następny budynek budowany. Tam nie ma przerwy żadnej. To będzie jeden ciągły
budynek, tylko on jest podzielony. On stworzy taki kwadrat, kwartał zabudowy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli możemy się spodziewać jeszcze w tej kadencji pewnie kilka razy być może
podnoszenia tego kapitału.
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Nie. To jest jednorazowo na ten rok, bo każdy budynek będzie powstawał w
następnym roku. To jest proces przewidziany na lata 2017-2022.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli następny pewnie w przyszłym roku?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
W przyszłym roku będzie, tak. Spółka rozpocznie w tym roku, a będzie kończyć w
przyszłym roku.

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie Gminie Kolbudy w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na budowę obiektu szkolnego w Kowalach - druk nr 221.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.195.2019).
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowna Komisjo proszę o pozytywną opinię do uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy pomocy finansowej na budowę
obiektu szkolnego w Kowalach. Pomoc finansowa w wysokości 2 784 000 zł. Jest to
kontynuacja i konsekwencja zawartego we wrześniu 2016 r. porozumienia
międzygminnego między gminami Gdańskiem, Kowalami i Gminą Pruszcz w sprawie
realizacji wspólnej inwestycji szkoły metropolitalnej. Ta pomoc finansowa tak
naprawdę powinna dopiąć wzajemne rozliczenia między gminami i umożliwić
zamknięcie kontraktu na budowę szkoły. Szkoła jest budowana na terenie Gminy
Kolbudy w części edukacyjnej oraz w zakresie boisk sportowych na terenie Miasta
Gdańska co powoduje, że projekt jest rozliczany dwutorowo, czyli Gmina Miasta
Gdańska finansuje i płaci wykonawcy za budowę obiektów sportowych, przede
wszystkim boisk. Gmina Kolbudy korzystając z dotacji z Gminy Gdańska i z Gminy
Pruszcz finansuje budowę obiektów edukacyjnych i sali gimnastycznej. Kwota, którą
przedstawiamy w formie pomocy finansowej domyka zakontraktowane i jeszcze
wymagające aneksowania z wykonawcą roboty wynikające z zastosowania robót
zamiennych i dodatkowych, ponieważ szkoła była projektowa jako obiekty szkoły
podstawowej i gimnazjum. Po reformie konieczne były pewne zmiany, które
umożliwią prowadzenie zajęć w systemie prowadzenia klas od 1 do 8. Tu jeszcze
jako dodatkowa informacja, w uchwale budżetowej wprowadzamy rozliczenie z
Gminą Pruszcz i Kolbudy i tak naprawdę kwota udzielonej pomocy jest finansowana
z rozliczania i zwrotów od gmin, ponieważ Miasto Gdańsk inicjowało etapy
projektowania oraz nasza jednostka budżetowa Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
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prowadziła budowę za co gminy również refundują ponoszone koszty, stąd w ramach
wzajemnego rozliczenia w tej chwili tą dotację już finansujemy z rozliczenia z
gminami całego przedsięwzięcia.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i
dodał, że to rozliczenie nie obciąży budżetu Miasta. Następnie, z uwagi na brak
głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 221.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 5 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 221. (Opinia nr 10-8/52-39/2019).

PUNKT – 7
Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 roku.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, panie, panowie radni, Budżet Obywatelski
2019 roku czyli VI edycja gdańskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji po
głosowaniu mieszkanek, mieszkańców Gdańska trafiło 82 projekty, 73 projekty
dzielnicowe i 9 projektów ogólnomiejskich na kwotę 19 267 809,70 zł. Projekty te
oczywiście trafiły do realizacji do wielu naszych jednostek organizacyjnych miasta
czy też wydziałów. Jeżeli mogę to powiem o każdym z tych projektów, albo
przynajmniej z grubsza w podziale na to, do których z jednostek trafiły do realizacji.
Biuro Prezydenta ds. Kultury trafił 1 projekt Filmowe poranki w Glaniku. Jest on w
tej chwili realizowany. Wydział Gospodarki Komunalnej Gdański Ogród Zoologiczny i
Schronisko dla bezdomnych zwierząt. 9 projektów w trakcie przygotowania
powtórnych postępowań o zamówienie publiczne. Jeżeli chodzi o 2 projekty, które
nie są realizowane z uwagi na unieważnienie 2 postępowań o zamówienie publiczne
i w związku z unieważnieniem postępowań do zamawiającego nie wpłynęły żadne
odwołania lub zapytania od ich uczestników. Zamawiający stwierdzili, że oferenci
przystępujący do zamówienia usługa sterylizacji i kastracji wolno bytujących kotów
na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w 2019 roku działali w zmowie. Jeżeli
państwo oczekujecie bardziej szczegółowych informacji to mam całe uzasadnienie z
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i mogę też wyjaśnić o co dokładnie chodzi. Drugi
projekt Koty S.O.S.! Błędnie wskazany podatek VAT i to stanowi błąd w obliczeniu
ceny. Natomiast w jednym z przypadków w ofercie nie określono ceny brutto zabiegu
sterylizacji itd., co stanowi błąd w obliczeniu ceny. Przetarg został również
unieważniony. Decyzja o unieważnieniu postępowań odbyła się po konsultacji z
dyrektorem Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Obecnie
prowadzone są czynności związane z przygotowaniem powtórnych postępowań o
zamówienie publiczne. Jeżeli chodzi o ten przetarg, który dotyczył tego, że było
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podejrzenie o to, że oferenci działali w zmowie to czy chcecie państwo dokładniejsze
informacje?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Tak, bardzo proszę.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Więc na podstawie artykułu 92 ust. 1 pkt 7 informujemy o unieważnieniu
postępowania. Uzasadnienie: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne: wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu zostali wykluczeni z postępowania. Uzasadnienie
prawne: art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Prawo zamówień publicznych: z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia, lub którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. Uzasadnienie
faktyczne: projekt do Budżetu Obywatelskiego został stworzony przez członka
Fundacji Kotangens a firmują go wnioskodawcy z poszczególnych dzielnic. Świadczą
o tym podobne według jednego wzorca stworzone wnioski do Budżetu
Obywatelskiego. Wpływanie twórców Budżetu Obywatelskiego projektów,
późniejszego wykonawcy na zapisy SIWZ, pisma – podane daty, firmowane przez
pełnomocnika Fundacji Kotangens zaakceptowane przez wnioskodawców Budżetu
Obywatelskiego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Uzasadnienie faktyczne: nie ulega wątpliwości, że wykonawca, oferenci działali w
zmowie. Jest to Gabinet Weterynaryjny Jacek Słowikowski Gdańsk Piecewska,
Przychodnia Weterynaryjna Amicis, Elbląska, Przychodnia Weterynaryjna Ulga ul.
Cieszyńskiego. Świadczą o tym oferty wykonawców przygotowane w identyczny
sposób złożone osobiście przez jedną osobę w sekretariacie ZOO, zatrudnienie przez
wszystkich trzech oferentów tego samego podwykonawcy to jest Fundacji Kotangens.
Jednocześnie wskazujemy, że w roku 2018 wykonawcy występowali wspólnie jako
konsorcjum. Krótko mówiąc istnieją podejrzenia, a raczej pewność co do tego, że
projekty do Budżetu Obywatelskiego były składane tylko i wyłącznie po to, żeby
zapewnić sobie finansowanie swoich zakładów pracy na kolejny rok, przy czym
składali oni w zmowie, więc będzie pewnie kolejny ogłoszony konkurs. Natomiast jak
mogę się domyślić będą pewnie oni wykluczeni z udziału.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Czy w poprzednich latach była analizowana podobna sytuacja, która miała miejsce?
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Trudno mi powiedzieć, czy było to analizowane. Pewnie trzeba by było sprawdzić jak
to wyglądało w latach wcześniejszych, natomiast nie ulega wątpliwości, że Gdański
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Ogród Zoologiczny podszedł do sprawy profesjonalnie. Chcielibyśmy oczywiście, żeby
były realizowane wszystkie te projekty, bo czas ucieka, natomiast nie może być
mowy o tym, że są składane projekty po to, żeby sobie finansować swoją działalność,
a tak to wygląda w tej sytuacji.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Opowiem jeszcze o kolejnych projektach. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 48
projektów, czyli najwięcej do realizacji i wszystkie są w realizacji. Do 14 kwietnia w
DRMG wszczęto opracowanie 90% dokumentacji projektowych koniecznych do
uzyskania dla 43 projektów. Roboty budowlane: w realizacji 3 projekty. Ilość
trwających obecnie procedur przetargowych na roboty budowlane: 2. Ilość zadań
przygotowanych do przetargu na roboty budowlane: 2. Czyli zdecydowana większość
jest w tej chwili przygotowywana dokumentacja projektowa.
Gdański Ośrodek Sportu 6 projektów. Wszystkie są obecnie w realizacji. Są to głównie
aktywne spacery z wózkami, rodzinne gry terenowe, treningi aktywizujące, open,
itd. Mogę dodać, że będziemy przyglądać się tego typu wszystkim projektom miękkim
tak jak te związane z aktywizacją czy spacerom z wózkami czy one spełniają warunek
gospodarności. To znaczy będziemy sprawdzać jaka liczba mieszkanek, mieszkańców
Gdańska bierze udział w tego typu treningach, bo tego typu projekty zostały złożone
również do tej edycji budżetu obywatelskiego i na pewno będziemy na komisji
zespołu konsultacyjnego rozmawiali nad tym, czy projekty jeżeli się okaże, że bierze
w nich udział znikoma liczba osób, zatem udział jednego mieszkańca w tego typu
treningach jest nieproporcjonalnie drogi do tego jaka jest ta oferta i być może
będziemy musieli tego rodzaju projekty składane do tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego odrzucać, ale jeszcze mamy chwilę czasu.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 9 projektów. Wszystkie projekty są w realizacji
oczywiście na różnym etapie.
Wydział Rozwoju Społecznego 3 projekty w realizacji: Sąsiedzka Szkoła, Seniorzy w
działaniu, Gdańska Szkoła dla Rodziców Online.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 4 projekty w realizacji dotyczące
głównie monitoringu czy też defibrylatorów.
Wydział Środowiska 1 projekt Gdańsk Tu oddycham. System czujników jakości
powietrza w każdej dzielnicy. Jest on w realizacji. Na spotkaniu z przewodniczącymi
Rad zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza i zbierane są od
radnych dzielnic propozycje lokalizacji tych czujników powietrza w danych
dzielnicach. Po ustaleniu lokalizacji rozpoczęta zostanie procedura zamówienia
publicznego w celu wybrania dostawcy. Jeżeli jest potrzebna jakaś bardziej
szczegółowa informacja na temat jakiegokolwiek z projektów to oczywiście
dysponuję informacjami i mogę szczegółowo je państwu przekazać.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Czy są jakieś pytania do realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 r.? Nie widzę.
Dziękujemy bardzo.
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PUNKT – 7A
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 240.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.214.2019).
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w
Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie Przewodniczący, państwo radni, zmiany do tej uchwały są stricte
techniczne i dotyczą takich punktów jak ujęcie w naszej uchwale prośby Gminy
Kolbudy, aby dzieci z Gminy Kolbudy mogły bezpłatnie jeździć do Szkoły
Podstawowej Nr 80 w Gdańsku. Tutaj ważne jest, że dla Gdańska nie powstaną z
tego tytułu żadne koszty, ponieważ wszelkie koszty poniesie Gmina Kolbudy. Ponadto
są zmiany techniczne dotyczące określenia wzorów dokumentów, które w
międzyczasie uległy zmianie, więc trzeba było zaktualizować zapisy tej uchwały w
tym zakresie. Ponadto jest taki techniczny zapis jak usunięcie z tabeli bezpłatnych
przejazdów dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę z racji tego, że dużo czasu już
upłynęło i ci ludzie, którzy są poszkodowani przez III Rzeszę i tak korzystają z
bezpłatnych przejazdów, bo mają ponad 70 lat. Ponadto doprecyzowano zapisy
uchwały dotyczące biletów papierowych, telefonicznych, elektronicznych. Z
doświadczenia mogę powiedzieć, że było sporo nieporozumień, więc w tym zakresie
doprecyzowaliśmy te zapisy i w związku z powyższym proszę o przyjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy dokonaliście państwo jakiś zmian w zakresie sposobu legitymowania się stanem
prawnym, który umożliwia korzystanie z ulg w transporcie publicznym?
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

To znaczy w międzyczasie zmieniły się poszczególne dokumenty, które są wymagane
przez różne instytucje państwowe i ten katalog dokumentów jest zawarty w tej
uchwale, w związku z powyższym one muszą zostać uaktualnione, bo były stare
zapisy. Na przykład zapis z 2017, który się zmienił, jako przykład Honorowy Dawca
Krwi zmienił się wzór, który jest zawarty w załączniku nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r., i żeby zaktualizować ten zapis to trzeba
zmienić uchwałę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli tak de facto doszło do zmiany rodzaju dokumentu, formularza ewentualnie.
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Tylko i wyłącznie technicznie.
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Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 240.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Sebastiana Zomkowskiego – p.o. Dyrektora Zarządu
Transportu Miejskiego w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego
głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały, zawarty w druku nr 240. (Opinia nr 10-8/53-40/2019).

PUNKT – 8
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 181 + 2 Autopoprawki.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.155.2019).
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Szanowni państwo, biorąc pod uwagę, że ten projekt był już referowany
na poprzedniej Komisji Budżetowej, oraz na ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska to
może ja tak pozwolę sobie tak skrótowo, żeby nie przeciągać i nie tracić naszego
czasu. Jak państwo wiecie projekt dotyczy tych osób niepełnosprawnych, które do
tej pory objęte takim zwolnieniem z opłat nie są, czyli mówimy o stopniu lekkim i
umiarkowanym, bowiem ze znacznym już takie osoby niepełnosprawne zwolnione są.
Również dotyczy projekt uchwały osób, które legitymują się dokumentem
poświadczającym, że były działaczami opozycji antykomunistycznej. Takich osób w
Gdańsku w zeszłym roku było 156. Jeżeli chodzi o te osoby niepełnosprawne, które
wedle naszych szacunków mogły być objęte tą ulgą, czy tym zwolnieniem z opłat to
jest ok 15 000. Jak państwo wiecie z poprzedniej dyskusji bardzo ciężko jest wskazać
konkretną liczbę, bowiem takich szacunków od 2012 czy też od 2011 żadna
instytucja, o ile państwo mnie poprawicie, takich danych nie gromadziła, wtedy
prowadził to GUS. Więc szanowni państwo zakładam dzisiaj, że też już wiemy jaka
jest opinia MZKZG, bowiem ostatnio na sesji projekt został zdjęty z porządku obrad,
chyba głównie z tego powodu, że tej opinii nie było, jak również wskazywano na to,
że w dalszym ciągu dwa ogólnopolskie reprezentatywne związki zawodowe również
nie przesłały do Miasta Gdańska swoich opinii dotyczących projektów, co na
podstawie ustawy o związkach zawodowych powinny były zrobić. Jakkolwiek
wskazałem, że to nie jest powód, jak również ta opinia Związku, nie jest to
obligatoryjne czy prawny problem do zatrzymania biegu uchwałodawczego. Nie
wpływałoby na ważność tej uchwały. Więc szanowni państwo biorąc pod uwagę, że
ja również nie otrzymałem informacji jaka jest opinia MZKZG, to jakkolwiek nie ma
ona znaczenia dla ważności podjętej uchwały na sesji Rady Miasta Gdańska to też z
przyjemnością się z nią zapoznam. Jeżeli są jakieś pytania to z przyjemnością na nie
odpowiem możliwie szeroko. Panie Prezydencie słucham pana.
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, chciałem podziękować państwu, że ta
uchwała została skierowana po raz kolejny do państwa pracy, ponieważ
skierowaliśmy prośbę o opinię do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej. Zgromadzenie Związku odbyło się 12 czerwca. Dzisiaj otrzymaliśmy
pismo, ono dzisiaj wpłynęło także poprosiliśmy o niezwłoczne przesłanie do Biura
Rady Miasta Gdańska i myślę, że jutro państwo radni otrzymacie do swoich skrzynek
tą opinię. Chciałem w trochę szerszym kontekście tą uchwałę omówić, na tyle, na
ile będę w stanie państwu wszelkie informacje przekazać, pokazać naszą opinię na
jej temat. Ciężko jest oczywiście wskazać przesłanki mówiące o tym, która grupa
zasługuje, a która nie zasługuje na ulgową bądź bezpłatną komunikację miejską.
Otóż to jest oczywiście kwestia oceny. Ja w żaden sposób nie chciałbym, żeby moja
opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności decydowała o tym kto będzie do jakiej
ulgi uprawniony. Natomiast chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że niejako ta
propozycja skierowana przez pana przewodniczącego Płażyńskiego zmusza mnie do
tego, żebym opisał państwu proces, który żeśmy rozpoczęli, ale jesteśmy w pracy
koncepcyjnej i nie jest on jeszcze do końca przygotowany, natomiast oczywiście na
tyle, na ile jestem w stanie państwu go opiszę. Od kilku miesięcy bardzo mocno
zintensyfikowaliśmy prace ponowne na temat wprowadzenia wspólnego biletu w
całej naszej metropolii, także oczywiście obejmujących komunikację kolejową w
naszej metropolii. Jest to, myślę, że bardzo oczekiwany społeczny, bardzo ważny dla
mieszkańców wszystkich miast naszej metropolii i oczywiście także mieszkańców
Gdańska, którzy jeżdżą po mieście zarówno koleją jak i innymi różnego rodzaju
środkami transportu miejskiego, a także przekraczają granice miast. W toku tego
wszystkiego oczywiście bardzo nam pomaga te wszystkie działania, które prowadzi
spółka InnoBaltica, o której państwo na Komisji Strategii i Budżetu wielokrotnie
rozmawialiście. Pan prezes Rudziński jest także do dyspozycji jeżeli chodzi o to na
jakim jesteśmy etapie, a tam w spółce w tym procesie się bardzo dużo dzieje, także
możemy państwu zreferować, jeżeli jest potrzeba, ten proces. Wchodząc w
szczegóły, które mamy. Wypracowując wspólną taryfę, wyliczając jej koszty i to
jakie nakłady musi ponieść samorząd oczywiście doszliśmy do takiej konkluzji, że
bardzo istotnym jest to, co w tej chwili mamy, czyli wspólne kształtowanie taryfy,
ale także niezmiernie istotne jest także to, żebyśmy wprowadzili jakąś wspólną
politykę dotyczącą ulg i wszelkiego rodzaju zwolnień w komunikacji miejskiej z
uwagi na to, że te ulgi są na różnych poziomach i na różnych zakresach jeżeli chodzi
o poszczególne grupy mieszkańców. Dla przykładu podam państwu, że ulga
wprowadzona w zeszłym roku dotycząca bezpłatnego komunikowania się dzieci i
młodzieży jest właściwie w każdym z samorządów związku na zupełnie innym
poziomie. U nas jest na najbardziej rozbudowanym. Powoduje to, jeżeli chcielibyśmy
wprowadzić ten proces, a bardzo nam zależy na jego wprowadzeniu, na tym, że
musimy wprowadzić pewnego rodzaju normalizacje. Ustandaryzowanie także
wysokości ulg i bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie całego obszaru
metropolii i przez wakacje Związek Metropolitalny ma wypracować koncepcję w jaki
sposób to mogłoby wyglądać, to znaczy które samorządy, do jakich poziomów
musiałyby się zobligować, czy któreś musiałyby zrezygnować z części ulg, czy któreś
musiałby dodać po prostu taką ulgę dla konkretnych grup mieszkańców. Także
pewnie jesienią będziemy gotowi do tego, żeby państwu oczywiście bardziej
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przygotować, natomiast po dyskusji na zgromadzeniu MZKZG uznaliśmy, że
wprowadzanie w tej chwili kolejnych ulg na obszarze poszczególnych samorządów
jest trudne z uwagi właśnie na proces i rekomendujemy, żeby do czasu opracowania
tego stanowiska nie wprowadzać żadnych ulg i to jest głosowanie, które jednogłośnie
przebiegło i jednogłośnie została ta rekomendacja odrzucona, żeby nie wprowadzać
nowych ulg. Co więcej. Tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy chcieli wprowadzać
także w kwestii kolei to wiadomo, że różne byłyby także ulgi na kolei i różne byłyby
w komunikacji miejskiej poszczególnych samorządów, co także by tworzyło problemy
związane z możliwością komunikowania się mieszkańców i też ewentualnych
rozliczeń pomiędzy organizatorami przejazdów. Tyle tytułem tego pomysłu, który
mamy, z którym będziemy do państwa wielokrotnie wracać, w momencie, kiedy on
będzie większe ramy przyjmował. Natomiast jeszcze oczywiście tak jak i w kwestii
strategii, tak w kwestii finansów, bo tym zajmuje się także państwa komisja,
jesteśmy w stanie oczywiście dokładnie wyliczyć na podstawie danych otrzymanych
z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, że ulgą, którą
proponuje projekt radnych Prawa i Sprawiedliwości zostałoby objętych 1824 osoby w
wieku od 16 do 30 roku życia oraz 13 874 osoby w wieku od 30 do 70 roku życia. W
związku z tym jest to rzeczywiście trochę ponad 15 tysięcy osób. Natomiast na
podstawie oczywiście naszego algorytmu, który zastosowaliśmy już wielokrotnie do
poprzedniej ulgi, który się po prostu sprawdza, bo w przypadku ulgi dotyczącej
bezpłatnej komunikacji dzieci i młodzieży właściwie idealnie jeżeli chodzi o
wyliczenie finansowe to utrata przychodów ze sprzedaży biletów z Zarządu
Transportu Miejskiego została wyliczona na kwotę prawie 7 mln zł, a mianowicie
6 799 890,63 zł. Co do środków to chcę także zauważyć, że z uwagi na wzrost
amortyzacji, wzrost stawek za pracę kierowców, które pokryliśmy w zeszłym roku,
które pokrywamy w tym roku, pokrycie sprzedaży biletów kosztów komunikacji
miejskiej w Gdańsku bardzo mocno spada. Przez wiele lat panował taki konsensus w
Radzie Miasta Gdańska, że pokrycie wynosi ok 50%. W tym roku wynosi 36% z
perspektywą w przyszłym roku dalszego spadku. To także w kwestii informacji
finansowej. Oczywiście jeszcze w ramach debaty na temat czy biletu
metropolitalnego, czy w ogóle kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej to
bardzo zależy nam oczywiście w poważnej debacie na temat komunikacji publicznej
nad tym, żeby po raz kolejny wrócić do ustawy metropolitalnej dla Miasta Gdańska,
która by uruchomiła 175 000 000 zł zwłaszcza na kwestie transportowe, i z której
zarówno temat wspólnego biletu jak i ulg dotyczących poszczególnych grup, o które
pan przewodniczący zabiega można by było sfinansować. Także mając to wszystko
na uwadze, zwłaszcza opinię Związku Metropolitalnego, stanowisko Prezydenta
Miasta jest takie, aby głosować negatywnie nad tym projektem uchwały.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Panie Prezydencie dziękuję za te wyliczenia. Poniekąd cieszę się, że one tak
wyglądają, bo opierałem się na pewnym szacunku, obliczeniu, którego dokonaliśmy
wewnątrz klubu, a okazał się ten szacunek prawie, że pokrywający się z tym, który
pan przed chwilą zaprezentował.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Finansowo nie, bo pan przedstawił informacje, że ta ulga by kosztowała ok 2-2,5 mln
zł, a by kosztowała 7 mln zł. Natomiast jeżeli chodzi o ilość osób oczywiście ma pan
rację.
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Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Nie wiem panie Prezydencie jak została obliczona ta kwota 7 mln zł. Doradzałbym
jeszcze raz przeliczenie, bowiem jest ona obliczona w oparciu o te dane, którymi
dysponujemy, wedle których doszło do porównania kosztów funkcjonowania
programu młodzieży, tych biletów bezpłatnych dla młodzieży uczącej się, ilości tych
dzieciaków, które z tego korzystają i w ten sposób analogicznie została określona ta
kwota wiec raczej nie jest to możliwe, żeby ten program mógł tyle ostatecznie
kosztować ile wyliczył pan.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Nawet więcej, bo pierwotnie, szacunkowo było to 8 mln zł. Na 7 mln zł to byliśmy
przygotowani, że taki uszczerbek będzie w dochodach.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Panie przewodniczący do tej pory większość z wszystkich młodych ludzi korzystała z
ulgowego transportu, a tutaj 13 800 osób nie korzystało, miało pełnopłatne bilety,
dlatego znaczna większość tych osób, którym proponuje się bezpłatną komunikację
po prostu my musimy odjąć całą sumę, w związku z tym porównywanie, robienie
jakiejś analizy na podstawie tego biletu dla młodzieży nie ma tu… nie można tego w
taki prosty sposób porównać działaniem prostym arytmetycznym.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Pozwolę się nie zgodzić. Przedstawię państwu teraz dlaczego się nie zgadzam.
Zresztą takie wyliczenie zostało przesłane do pani Skarbnik. Oczywiście, że wbrew
pozorom można to wyliczyć z uwagi na to, że wiemy ile wynosi ulga dla młodzieży.
Wynosiła ona 50% i biorąc pod uwagę, że z programu darmowych biletów dla
młodzieży korzystało w Gdańsku około, czy też jest skierowanych do ok 64 tys.
młodzieży, biorąc pod uwagę, że gdyby dotyczył ten program takiej samej ilości osób
niepełnosprawnych to rzecz jasna byłby on dwa razy większy kosztowo z uwagi na
to, że osoby niepełnosprawne nie korzystają z biletów całych, natomiast biorąc pod
uwagę, że z tych 60 tys., biorąc pod uwagę, że ta liczba maksymalna tych osób
niepełnosprawnych wynosi 15 tys. więc ¼ ilości osób, które dzisiaj mogą korzystać z
bezpłatnych biletów dla młodzieży to znając koszty funkcjonowania tego modelu dla
ludzi młodych, uczących się, który wynosi ok 9 mln zł możemy łatwo policzyć, że
program ten będzie kosztował co najmniej o połowę mniej zakładając, że
korzystałoby z tego całość tych osób niepełnosprawnych, a jak wiemy, na pewno tak
by nie było. Myślę, że ostrożne szacunki mówiące o tym, że mogłyby z niego korzystać
czy korzystałyby z niego 10 tys. osób byłyby tutaj wskazane, chociaż też nie sądzę,
żeby to była tak szeroka, tak duża liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
tego programu, co daje nam kwotę maksymalnie 3 mln zł, traktując tą liczbę jako
taką analogiczną do wysokości wydatków właśnie ponoszonych na rzecz tych dzieci
uczących się, młodzieży uczącej się w Gdańsku. Jeżeli chodzi o osoby
represjonowane to ich tutaj myślę, nie warto brać pod uwagę przy tych wyliczeniach,
bo jest ich po prostu garstka i stanowią pewien margines jeżeli chodzi o ilość
mieszkańców w Gdańsku czy w ogóle na Pomorzu, w Polsce. Natomiast pozwolę sobie
też odnieść się do tych argumentów, które podniósł pan Prezydent to znaczy mówiąc
o tym, że trwają przygotowania do wprowadzenia wspólnego biletu, to jak państwo
wiecie ten proces wprowadzenia wspólnego biletu trwa tak naprawdę w Gdańsku i w
naszej metropolii od wielu lat. Biorąc pod uwagę właśnie to, że ten proces w tej
chwili trwa to teraz a nie później jest ten najlepszy czas, żeby takie ulgi wprowadzić,
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bo jak już zostanie wprowadzony wspólny bilet to jakiekolwiek zmiany, korekty w
tym wspólnym bilecie będą niezwykle trudne do wprowadzenia, więc jeżeli kiedyś
to teraz, a nie odkładając to na święte nigdy. Jednak traktuję to jako propozycję
pana Prezydenta, żeby odłożyć to być może kiedyś w czasie jako takie działanie
mające po prostu wrzucić to do szuflady i nigdy tego nie wyjąć, bo też jeżeli
faktycznie mielibyśmy się tym zająć po tym jak zostanie wspólny bilet uchwalony,
czyli tak naprawdę znowu nie wiadomo kiedy, być może nigdy, to po tym fakcie
ustalenia tego biletu możliwości wprowadzenia zmian będą nadzwyczaj, może nie
niemożliwe, ale bardzo utrudnione, szczególnie biorąc pod uwagę przez ile lat już
się wykuwa ten wspólny bilet. Wyobraźcie sobie państwo wspólny bilet i nagle
zaproponować zmiany w tym wspólnym bilecie, to raczej jest to niezrozumiałe i
sprzeczne z takim zdrowym rozsądkiem jeżeli na poważnie chcemy się nad tym
pochylić. Natomiast mam takie pytanie do przedstawiciela ZTM-u, bardzo proszę o
udzielenie takiej informacji czy te dwa tygodnie, kiedy w Gdańsku transport
publiczny był darmowy w czasie …
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

4 dni.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Przepraszam, w ciągu tych 4 dni, kiedy transport publiczny w Gdańsku był
nieodpłatny, czy decyzja o wprowadzeniu tej nieodpłatności również była
konsultowana ze Związkiem Metropolitalnym Zatoki Gdańskiej?
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania i to drugie także, bo to oczywista sprawa.
Pierwsza rzecz. Ja nie mam żadnego powodu wątpić w wyliczenia specjalistów z
Zarządu Transportu Miejskiego z uwagi na to, ze posiadają wieloletnie doświadczenie
w wyliczaniu, po prostu odpowiednią aparaturę z uwagi, na pewnego rodzaju
schematy, programy komputerowe itd. i po prostu te ich wyliczenia one się
sprawdzają na przestrzeni lat jak to zostało wprowadzone, natomiast też zwracam
uwagę chociażby na kwestię Karty Dużej Rodziny, która była wcześniej
wprowadzona. Też została dokładnie wyliczona prawie, że co do złotówki i jej efekt
finansowy i też zwracam uwagę np., że chociażby szacunek, o którym pan
Przewodniczący mówi, czyli, że bardzo wiele dzieci już było objętych tą ulgą
powoduje to, że ten wynik jest może w jakiś sposób zaburzony. My mówimy, że to
będzie kosztować 6 mln 800 tys. zł, a państwo mówią, że będzie to kosztować,
rozumiem, że teraz pan deklaruje, że ok 3 mln zł, ale to na jakimś poziomie
ostrożności. Nie w finansach tutaj rzecz, tak jak powiedziałem. Najważniejsza
kwestia to jest to, o czym powiedziałem, czyli to co nas do tego wspólnego biletu
zbliża, a to panie przewodniczący, że jeżeli mamy się zbliżać do wspólnego biletu i
ustaliliśmy, że ma powstać jakiś pewien katalog ulg, które będą obowiązywały także
w całej naszej aglomeracji, to wszyscy wiemy doskonale o tym, że Miasto Gdańsk ma
w tej chwili poziom tych ulg najbardziej rozbudowany. W związku z tym dokładanie
kolejnej grupy bezpłatnej komunikacji miejskiej, a jest to grupa ponad 15 tys. osób,
więc bardzo znaczna spowoduje to, że oddalimy się od tego procesu z uwagi na to,
ze albo w momencie wdrażania wspólnego biletu zrezygnujemy i obetniemy
wszystkie ulgi do ustandaryzowanego poziomu, albo po prostu takiego wspólnego
biletu nie wprowadzimy, bo będzie różny poziom ulg i znowu nie będzie możliwości
przekładania się tego pomiędzy granicami czy pomiędzy środkami transportu, nie
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będzie on na podobnym poziomie. Dlatego mówię, że wprowadzenie… ważymy tu
pewnego rodzaju wartości, co w komunikacji miejskiej jest istotne z punktu widzenia
większości użytkowników. Z naszych badań wynika to, że najważniejszą kwestią jest
to, żeby komunikacja miejska była bezawaryjna i jeździła często i też miała tą taryfę
zbudowaną w oparciu o naszą całą aglomerację z uwagi na to, że bardzo wiele
mieszkańców w ten sposób podróżuje, np. wsiadając rano do PKM-ki na Jasieniu i
przesiadając się we Wrzeszczu na tramwaj czy autobus dojeżdżając do szkoły czy do
pracy i taką ofertę chcemy dla nich zbudować, dlatego tak jak mówię, jesteśmy na
studialnym etapie. Jak państwo prześledzą ten 12 czerwca i Zgromadzenie Związku
Metropolitalnego to się dowiedzą, bo oczywiście teraz każde to posiedzenie jest
transmitowane online dowiedzą się, że właśnie w lipcu i w sierpniu te koncepcje tych
wspólnych ulg mają powstać. Natomiast co do drugiego pytania, dotyczy to 4 dni od
1-go do 4-go czerwca nie było to konsultowane ze związkami zawodowymi z uwagi
na to, że …
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Nie mówiłem o związkach. Mówiłem o Związku Metropolitalnym.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Ze Związkiem Metropolitalnym też nie było to konsultowane z uwagi na to, że usługa
w trakcie tych 4 dni została zakupiona w Zarządzie Transportu Miejskiego w ramach
promocji transportu publicznego przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Czyli przez miejską spółkę.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
A co jest w tym złego?
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Nic złego. Jeżeli wychodzimy z założenia, że każdy taki projekt czy każda ulga nawet
tymczasowa powinna być opiniowana przez Związek Metropolitalny, a to słyszałem
na poprzednim posiedzeniu Komisji, chociaż wiem, że wielokrotnie na przestrzeni
ostatnich lat takie projekty czy ulgi nie były opiniowane przez Związek
Metropolitalny to jednak pokazuje, jednak uważam złą wolę w kontekście ostatniego
głosowania, gdzie mówiono, że musimy otrzymać opinię Związku Metropolitalnego
podczas, gdy tak naprawdę inne ulgi, inne propozycje nie są z tym Związkiem
konsultowane.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Muszę się odnieść. To nie jest tożsame. To jest po prostu zakup usługi
komunikacyjnej. Tak samo jak kibice Lechii Gdańsk w ramach biletu mają możliwość
dojazdu koleją z dworca pod stadion z uwagi na to, że Lechia Gdańsk wykupuje tą
usługę transportową. Po prostu jest to wykupiona usługa w Zarządzie Transportu
Miejskiego. Została podjęta decyzja, że Gdańskie Autobusy i Tramwaje w ramach
promocji transportu w tych dniach od 1-go do 4-go czerwca wykupują taką usługę w
Zarządzie Transportu Miejskiego i nie jest to żadna ulga tylko jest to promocja
transportu publicznego.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Szanowni państwo, w takim razie ja to powiem na przykładzie być może bardziej
obrazującym tą sytuację. Przed chwilą dokonaliśmy dokapitalizowania TBS-u spółki
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miejskiej. W takim razie równie dobrze moglibyśmy dokapitalizować Gdańskie
Autobusy i Tramwaje, które dokonałyby takiej usługi darmowych przejazdów dla
niepełnosprawnych i byłoby to dokładnie to samo, o czym mówi teraz pan Prezydent,
tylko różniłoby się tym, że teraz się dowiadujemy, że nie wymagałoby to opinii
Związku Metropolitalnego.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Ale nie dokonujemy takiego dokapitalizowania w takim celu.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Nie dokonujemy, natomiast ja chciałem po prostu pokazać błędne założenia pana
Prezydenta w kontekście tego co Związek musi opiniować, a czego nie. Tak jak
mówię, uważam, że to była jakaś zła wola i chęć przedłużenia tego procesu
uchwałodawczego, który jednak z góry, nie wiem, jak się zachowa Komisja, nie wiem
jak się zachowa Rada Miasta Gdańska, więc a priori nie chcę przekreślać z góry,
jednak wtedy tłumaczenia Urzędu Miasta Gdańska jak i również teraz pana
Prezydenta były jednak skierowane chyba na przedłużenie po prostu postępowania.
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Panie Przewodniczący, przepraszam, ale to jest z góry przedstawiona teza, ja
właśnie dlatego poprosiłem o to, żeby Związek Metropolitalny, który odpowiada za
kwestię związaną z komunikacją publiczną w całej metropolii właśnie z uwagi na ten
projekt, którego zalążki państwu przedstawiłem, a jest to kwestią wywołania
dyskusji tą uchwałą, chciałem państwu przedstawiać dokładnie cały projekt jak on
będzie gotowy, ale z uwagi na to, że ten proces trwa to nie jestem jeszcze w stanie
tego zrobić i nie jest to żaden wybieg formalny. Rozumiem, że pan Przewodniczący
może taką tezę postawić, ale mogę temu stanowczo zaprzeczyć właśnie z uwagi na
to jest to główne kryterium dlaczego jesteśmy negatywnie do tego nastawieni. Nie
chodzi o kwestie finansowe, ale chodzi o to, że dla nas wartością w tej kadencji
najważniejszą jest z punktu widzenia taryfowego, żeby do takiego biletu w końcu
doszło. Żeby do niego doszło musimy mieć ustandaryzowane w metropolii i taryfę i
poziom ulg. I tak państwu przedstawiam tą sytuację. Inne kwestie są tylko pewnego
rodzaju złośliwością, albo po prostu stanowiskiem politycznym.
Pan Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Odpowiadając na koniec panie Prezydencie, nie wiem, co to znaczy stanowisko
polityczne, chyba wszyscy tutaj uprawiamy politykę. Mam nadzieję, że w jak
najlepszym tego słowa znaczeniu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy są jakieś inne pytania?
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Panie Prezydencie, jeżeli pan mówi o tym, że macie zamiar zakończyć pracę nad
biletem metropolitalnym, że to jest już mocno zaawansowane, to kiedy pan planuje
zakończenie tego procesu?
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Chcielibyśmy we wrześniu spotkać się i w oparciu o wypracowaną koncepcję przez
Zarząd Metropolitalnego Związku, który dostał polecenie przygotowania przez lipiec
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i sierpień 2-3 koncepcji standaryzacji takich ulg. We wrześniu chciałbym, żebyśmy
się spotkali na kolejnym Zgromadzeniu Związku Metropolitalnego, żeby
przedyskutować i kierunkowo wybrać którąś z tych koncepcji, ale oczywiście to
przede wszystkim jest potem zadanie konkretnych samorządów i konkretnych Rad
Miast, żeby zapytać, czy na takich warunkach, które zostaną przedstawione
dotyczących wzajemnych rozliczeń, dotyczących wspólnego procedowania taryf, ulg
i tego w jaki sposób ta komunikacja miałaby wyglądać także w ramach rozliczeń
przygotowywanych, tego całego systemu przygotowywanego przez InnoBalticę, czyli
pokazanie wielozakresowo co na co może wpływać. Ta prezentacja, którą
opracowywaliśmy na tym czerwcowym ma kilkanaście slajdów, tam jest kilka
różnego rodzaju kierunkowych decyzji, które muszą zostać podjęte i przede
wszystkim kwestii tego kto koniec końców to sfinansuje, bo też miejmy świadomość
tego, że cały ten proces prowadzenia może generować koszty rzędu ok 70 mln zł
rocznie w skali wszystkich gmin całego Związku Metropolitalnego. Mając te wszystkie
dane, pokazując państwu jak ta droga może wyglądać i jakie decyzje są do podjęcia,
to chciałbym państwu przedstawić taką propozycję, oczywiście do państwa decyzji
jako Rady Miasta Gdańska i pewnie inne samorządy będą czyniły tak samo jeżeli
mamy jakąś wspólną decyzję podjąć. Jeżeli pani radna oczekuje przedstawienia tej
koncepcji to jak tylko będą one gotowe i przedyskutujemy je na Zgromadzeniu
plenarnym to myślę, że mogę wrócić na Komisję i tą część tego procesu możemy
państwu zaprezentować.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Radny Krystian Kłos – Przewodniczący
Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projekt
uchwały druk nr 181 wraz z 2 Autopoprawkami:
Głosowanie:
2 głosy za,
5 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się
W związku z powyższym Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty
w druku nr 181 + 2 Autopoprawki. (Opinia nr 10-8/54-41/2019).

PUNKT – 9
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania - druk nr 212.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.186.2019).
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki
Gospodarczej w imieniu wnioskodawcy przedstawiła informacje nt. Raportu o stanie
Miasta Gdańska za rok 2018.
Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, sporządzenie raportu o
stanie miasta jest nowym obowiązkiem dla gmin, dla samorządów wprowadzone w
styczniu 2018 r. przez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Głównym celem
23

tej nowelizacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych i w 2019 roku miasto Gdańsk
po raz pierwszy w takim kształcie przedstawia raport o stanie miasta i będzie
poddawać go debacie publicznej. Raport zawiera podsumowanie działalności
Prezydenta w roku poprzednim. Składa się z 4 raportów, rozdziałów
wprowadzających, ogólna charakterystyka miasta, gdzie opisujemy tło geograficzne,
podział miasta na dzielnice, strukturę użytkowania gruntów w mieście. Drugi rozdział
poświęcony demografii, gdzie opisujemy podstawowe cechy demograficzne tak jak
liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia, zgony, migracje. Kolejny rozdział
to budżet miasta. Krótko podsumowane dochody, wydatki, budżet, ocena ratingowa,
wskaźniki zadłużenia. Następny rozdział to organizacja i zarządzanie miastem.
Zaprezentowaliśmy tam skład własny miasta, Rady Miasta, strukturę organizacyjną,
jednostki organizacyjne, spółki, podstawowe informacje o obsłudze klientów oraz
wyróżnienia i nagrody dla miasta Gdańska otrzymane w 2018 roku. Następnie
przechodzimy do 9 rozdziałów, które nawiązują do głównych kierunków
strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta
Gdańska 2030 plus i programy operacyjne i w tychże rozdziałach prezentujemy
najważniejsze dane statystyczne, opisujemy kluczowe inwestycje i projekty
zrealizowane w 2018 roku. Te rozdziały to edukacja, zdrowie publiczne i sport,
integracja społeczna, aktywność obywatelska, kultura, czas wolny, innowacyjność,
przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna, infrastruktura, mobilność i transport
oraz przestrzeń publiczna. Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również
sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk,
programów i strategii oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę
Miasta Gdańska w roku 2018.
Powiem krótko jeszcze o roli mieszkańców. Podczas sesji Rady Miasta Gdańska 27
czerwca odbędzie się debata na temat raportu o stanie miasta. Głos w niej mogą
zabrać również mieszkańcy. Aby mieszkaniec mógł zabrać głos w czasie debaty musi
złożyć do Przewodniczącego Miasta pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50
podpisami i zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dzień poprzedzający sesję, na
której omawiany będzie raport. Zgodnie z ustawą w debacie może wziąć udział 15
mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania. To
wszystko jeśli chodzi o strukturę raportu. Z takich podstawowych informacji ważnych
strategicznych to podsumuję może informacje dotyczące demografii. Tutaj bardzo
dobre liczby. Liczba mieszkańców wzrosła prawie o 2500 osób. W 2018 roku dodatki
przyrost naturalny. Wyraźnie dodatnie saldo migracji, a więc więcej osób
wprowadziło się do Gdańska, zamieszkało w Gdańsku niż z niego wyjechało. W 2018
roku uchwałą Rady Miasta wprowadzona została nowa dzielnica Orunia Górna –
Gdańsk Południe powstała z dzielnicy Chełm. Jeśli chodzi o budżet miasta dochody i
wydatki miasta po raz pierwszy przekroczyły 3 mld zł. Należy zaznaczyć, że Gdańsk
po raz kolejny przystąpił do oceny ratingowej. Uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę, a w
ratingu międzynarodowym w walucie zagranicznej i krajowej co świadczy o wysokiej
zdolności kredytowej miasta. Jeśli chodzi o obsługę klientów to każdego dnia z usług
Urzędu Miejskiego korzysta 4000 osób. Obsługą klientów zajmują się 4 Zespoły
Obsługi Mieszkańców oraz Urząd Stanu Cywilnego. To co jest bardzo istotne, we
wrześniu uruchomiliśmy Gdańskie Centrum Kontaktu. Wspólny punkt kontaktu dla
mieszkańców. Ponad 6000 kontaktów w 2018 roku w ostatnich praktycznie
miesiącach roku, bo funkcjonowało to Centrum niespełna 3 miesiące w 2018 roku.
Liczne nagrody, wyróżnienia dla miasta, Perły Samorządu, I miejsce dla miasta
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Gdańska, I miejsce w kategorii Skarbnik Samorządów też w ramach rankingu Perły
Samorządu. W rankingu Samorządu Rzeczpospolitej IV miejsce dla Gdańska spośród
60 innych miast i Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji. To myślę, że
najważniejsze informacje.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie informacji, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
212.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
dotyczących Raportu o stanie Miasta Gdańska za rok 2018 przekazanych przez Panią
Katarzynę Drozd – Wiśniewską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej.
Następnie Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum
zaufania, w wyniku którego 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie
wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 212. (Opinia nr 10-8/55-42/2019).

PUNKT – 10
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdańska w części - druk nr 230.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.204.2019).
Pani Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo, nie jestem w stanie uruchomić rzutnika, więc
opowiem własnymi słowami. Przypomnę, że zmiana studium dotyczy dwóch
fragmentów. Mówimy o terenie 40 ha terenu leśnego na Wyspie Stogi, który znajduje
się na zapleczu DCT oraz 10 ha w sąsiedztwie ul. Nowotnej, głównego dojścia na
plażę na Stogach. To jest plaża i wydmy. Łącznie zmianą zostały objęte 50 ha. W
obecnie obowiązującym studium uchwalonym w kwietniu poprzedniego roku były to
tereny przeznaczone pod funkcje produkcyjno – usługowe składowo, portowe. Tego
samego dnia na dodatkowej sesji Prezydent przychylił się do postulatów i wniosków
mieszkańców Wyspy Stogi i Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o zmianie tego
dokumentu w tych dwóch fragmentach. Cała procedura została przeprowadzona
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W kwietniu
bieżącego roku projekt studium był wyłożony do publicznego wglądu. 11 kwietnia
odbyła się dyskusja publiczna nad tymi zmianami. W ustawowym terminie do
projektu wpłynęły 3 pisma z 12 uwagami. Były one złożone przez Pomorskie
Towarzystwo Hydrologiczno – Przyrodnicze oraz Pomorski Klub Ekologiczny i jedną
osobę fizyczną. Te uwagi się powtarzały, a dotyczyły m. in. włączenia terenu leśnego
do struktury OSTAB. To jest Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie.
Ze względu na to, że teren leśny znajduje się jako oderwana enklawa od większych
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strukturalnych terenów zielonych i jest on otoczony z każdej strony strukturą
portową bądź drogową, nie spełnia on wymogów przestrzennych określonych w
studium, bo OSTAB jest to właśnie ciągła struktura przestrzenna w celu zachowania
i wzmocnienia rekreacji, ale też i tych powiązań biologicznie czynnych. Natomiast
plaża i wydmy jak najbardziej znalazły się w tym obszarze objętych OSTAB. W
studium dopuściliśmy w terenach leśnych infrastrukturę drogową i kolejową. Tutaj
uwagi były składane w tych pismach w zakresie zakazu realizacji infrastruktury.
Obecnie na tym terenie, na terenie leśnym oraz plaży i wydm obowiązuje plan
miejscowy, czyli w przypadku, gdyby były wnioski jakiekolwiek o realizację w terenie
leśnym dróg bądź infrastruktury kolejowej należałoby zmienić plan miejscowy i ta
dyskusja by odbyła się na poziomie Rady Miasta Gdańska, natomiast takie
przeznaczenie jest ogólnie dla całego miasta, czyli w ramach studium dopuszczono
w terenach leśnych zabudowę infrastrukturą drogową jak i kolejową. Też wpłynęło
szereg uwag, które są poza kompetencjami dokumentu strategicznego. Dotyczyły
m.in. wprowadzenia zakazu grodzenia, zakazu lokalizacji nośników reklam czy też
umożliwienia realizacji zagospodarowania rekreacyjnego w terenach leśnych bądź
plaży. To jest poza kompetencjami studium, więc te uwagi są niezasadne, ale też i
nie zostały uwzględnione. Była również jedna uwaga, która dotyczyła odstąpienia od
przedłużenia istniejącej ulicy Kaczeńce poprzez ul. Nowa Kaczeńce w kierunku
terenów portowych. Ona była poza granicami zmian studium, więc tym bardziej była
niezasadne, nie można odnieść się do tej uwagi. 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
230.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Edytę Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 230.
(Opinia nr 10-8/56-43/2019).

PUNKT – 11
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w
Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz
nadania jej statutu - druk nr 213.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.187.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni Państwo, panie Przewodniczący, w uchwale tej zmieniamy
też techniczne sprawy, a więc zmiana ul. Dąbrowszczaków na ul. Kaczyńskiego.
26

Dotyczy dwóch placówek. W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 zmieniła się
numeracja ul. Tęczowa 1. Teraz jest Tęczowa 26. Jak również wykreślamy Zespół
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, która została rozwiązana przy ul.
Kołobrzeskiej. Także to są główne zmiany w tej uchwale.
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
213.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 213.
(Opinia nr 10-8/57-44/2019).

PUNKT – 11A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 239.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.213.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: drodzy państwo tutaj jest zmiana taka, że dwie osoby, które były
dotychczas inkasentami opłaty skarbowej po prostu zrezygnowały w związku z
natłokiem prac i osób, które muszą obsłużyć. Pozostałe 6 dalej będzie przyjmować
opłatę skarbową, natomiast te dwie osoby nie chciały już pełnić tej funkcji, stąd jest
okrojona ilość osób. Chciałam powiedzieć, że na ten moment rozmawiamy z bankiem
nas obsługującym bankiem PKO S.A., żeby wprowadzić opłatomaty właśnie dla
Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Geodezji, Wydział Architektury, żeby po prostu
te opłaty skarbowe były prościej, szybciej i żeby nie obciążały pracowników, także
jesteśmy w trakcie. Takie spotkanie mamy już na początku lipca, natomiast tutaj
jest zmiana, że te dwie osoby po prostu już nie będą pobierać tych opłat skarbowych.
Pozostałe osoby mają dodatki. Nie są to duże kwoty, w granicach 500-600 zł, ale jest
tego tyle, że po prostu te osoby nie chcą.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i zapytał, czy w związku z tym, że uszczuplimy o te dwie
osoby ...
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Te 6 osób pozostaje.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
A czy to w jakiś sposób wpłynie negatywnie na obsługę?
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Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Kasa jest na II piętrze cały czas otwarta. Bank na dole też, więc postaramy się, żeby
nie było, ale osoby z I piętra muszą przejść na II piętro albo przez parking, albo przez
korytarz do banku, więc na pewno jakieś będzie utrudnienie. Siłą rzeczy dwie osoby
to jest sporo.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie było ewentualnych chętnych?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Nie, stąd ten pomysł po prostu opłatomatu. Mam nadzieję, że się uda i tutaj będzie
pozytywnie i szybko.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Wiemy ile taki opłatomat kosztuje?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Chcemy, żeby to było w ramach naszej umowy, żeby nie było żadnych kosztów. Taką
mamy nadzieję i tak rozmawiamy, aczkolwiek gdyby były nawet jakieś minimalne to
jesteśmy w stanie, żeby był lepszy komfort przyjmowania osób, bo naprawdę w
Urzędzie Stanu Cywilnego to jest po prostu tyle osób, strasznie dużo.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 239.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 239.
(Opinia nr 10-8/58-45/2019).

PUNKT – 12
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk
nr 237.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.211.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Drodzy państwo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta
Gdańska dokonujemy następujących zmian: zwiększamy dochody bieżące na
przedsięwzięcia nowej edycji o kwotę 7 766 319 zł i dotyczy to przedsięwzięcia Cała
Naprzód II, Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy, Pracownicy 30+, program
aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II, czyli też druga
edycja, Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ też II edycja.
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Te trzy programy są związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. I Gdański
Program Profilaktyki Cukrzycy. Tutaj wkładamy dofinansowanie do Unii Europejskiej.
Miesiąc wcześniej wkładaliśmy do WPF – u wkład własny. Jeśli chodzi o listę
przedsięwzięć majątkowych to tutaj zwiększamy również plan dochodów na
realizację zadań majątkowych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Kwota
9 785 555 zł i dotyczy to m. in. przedsięwzięcia Budowy Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Chodzi o pkt przy ul. Meteorytowej i Elbląskiej.
System Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miejskim Miasto Gdańsk etap
II. Jak również zwiększamy dochody z tytułu Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego o kwotę 9 266 529 zł na lata 2020, 2021. Zmieniamy limit wydatków
majątkowych. Dotyczy to przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
etap IVA o kwotę 20 000 000 zł i dotyczy to 2021 roku. Dokonujemy zmian w
przedsięwzięciu właśnie w projekcie Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
50 000 000 zł. To jest kwota na rok przyszły 2020 15 000 000 zł i na 2021 35 000 000
zł. Dodajemy również nowe przedsięwzięcie w 100% finansowane z Narodowego
Centrum Nauki. Kwota dofinansowania to jest 572 011 zł. Projekt nazywa się CRUNCH
odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS. Jest to nowy program, który
będzie prowadzony z Politechniką Gdańską, która jest liderem, a dotyczy
optymalizacji cyklu żywnościowo – wodno – energetycznego NEXUS. To są główne
zmiany.
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
237.

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 237. (Opinia nr 10-8/59-46/2019).

PUNKT – 13
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 238.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.212.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Drodzy państwo po stronie dochodów zwiększamy dotację celową z
Gminy Kolbudy. To jest sprawa budowy szkoły przy ul. Apollina. Jest to kwota
2 927 000 zł. Po stornie wydatków mamy 1 900 000 zł. Końcowe rozliczenie to będzie
IV kwartał tego roku, gdzie będziemy mogli państwu pokazać jak to rzeczywiście
wyszło i koszty każdej z gmin. Również po stronie dochodów dotacje celowe z Unii
Europejskiej są to te same przedsięwzięcia, zadania, które zostały wymienione w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska, ale które przypadają na dany rok
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budżetowy kwota 6 294 024 zł. Również po stronie dochodów notujemy wpłatę na
udział finansowy budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku. Jest to kwota 288 880 zł
oraz dochody 246 051 zł, które są wygenerowane przez placówki oświatowe z tytułu
i programów i dochodów własnych. Po stronie wydatków w Hewelianum przenosimy
kwotę 18 230 zł. Jest to związane z funkcjonowaniem nowych wystaw i wypłaty
dodatkowych środków dla animatorów, ale to jest w ramach swojego planu. Nic tu
nie jest zwiększane. Również przenosimy pomiędzy Wydziałem Skarbu a Wydziałem
Spraw Społecznych kwotę 100 000 zł. Jest to kwota, którą w ramach umów zleceń
będą wykonywać pracownicy Urzędu na roznoszenie zaświadczeń ustawy o
przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwota
doniesienia jednego zaświadczenia wynosi 3,5 zł brutto. To jest średnio 2,5 zł na
rękę. Natomiast jeśli chodzi o pocztę to jest kwota 7,8 zł, więc po prostu jest
korzystniej nam skorzystać ze sprawdzonego modelu odnośnie decyzji podatkowych,
więc po prostu korzystamy z osób chętnych, które chcą sobie po prostu dorobić i
roznosić te zaświadczenia, a nam to też się opłaca, bo dwa razy więcej doniesiemy
za tą samą kwotę. Zwiększamy również plan wydatków środków z programu NEXUS.
Jest to kwota i po stronie dochodów i po stronie wydatków 212 957 zł. Jak również
w Wydziale Programów Rozwojowych wspomniana kwota 1 900 000 zł na budowę
szkoły przy ul. Apollina oraz zabezpieczamy kwotę 650 000 zł dla Zespołu Szkół
Łączności. Chodzi o zły stan techniczny muru i tu już jest zgodnie z zaleceniem
miejskiego Konserwatora Zabytków prace te muszą być wykonane w 2019 r. Jeśli
chodzi o sprawę MOPR-u tutaj w ramach oszczędności wygospodarowano 59 914 zł
na dodatkowe dwa etaty dla Pogotowia Opiekuńczego dla dwóch opiekunów dla
dzieci w wieku od 2 do 6 lat, które wymagają indywidualnej opieki. Tutaj po prostu
jest konieczność zwiększenia 2 etatów na opiekę dla dzieci. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Mam pytanie odnośnie Nowej Opackiej. Przede wszystkim bardzo mnie interesuje
kwestia jakiego odcinka dotyczy ta dokumentacja ZRID-u, a także są już widoki na
samą realizację tego przedsięwzięcia?
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Jeżeli chodzi o zakres rzeczowy to uzupełnię, a jeśli chodzi o realizację to ta wpłata
dotyczy właśnie już realizacji, czyli dochody przeznaczamy na pokrycie wydatków
na budowę, ale zakres rzeczowy musiałabym sprawdzić.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tu jest pozycja wyszczególniona jako pozyskanie dokumentacji dopiero.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
To jest udział finansowy w kosztach realizacji zadania, czyli współfinansowanie.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Ja to sprawdzę.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Czyli zakres rzeczowy pana interesuje?
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tak, bo wiadomo, że ma duży wpływ na cały układ lokalny.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 238.

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, 3 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 238. (Opinia nr 10-8/60-47/2019).

PUNKT – 13A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta projektu uchwały Rady Miasta
Gdańska w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata
2019 – 2021” - druk nr 241.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.216.2019).
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Miejski program zapobiegania przestępczości i porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli jest zbiorem wszystkich programów i projektów, które
realizowane są w mieście i skierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców.
Tych programów jest w sumie 38. 19 z tych programów dotyczą dzieci i młodzieży.
10 to takie działania pomocowe, tak je roboczo nazwałam i 9 dotyczy przestrzeni
publicznej, która dotyczy każdego z nas.
Jeśli chodzi o te programy, które kierowane są do dzieci i młodzieży to poczynając
od jeszcze dzieci w przedszkolu uczymy w czasie tych programów bezpieczeństwa
poruszania się po ruchu drogowym, bezpiecznego poruszania się w szkole,
bezpieczeństwa na wakacjach. Tutaj również mamy programy związane z
bezpieczeństwem jeśli chodzi w kontaktach ze zwierzętami, z osobami, które są dla
dzieci obce. Uczymy zachowań ekologicznych, a także jak postępować z pożarem,
ale również jak higienicznie żyć w sensie właściwego sposobu odżywiania, ale
również zachowania właściwej higieny. To była skala programów, a jeśli chodzi o
wiek, to tak jak powiedziałam, dotyczy dzieci już od przedszkola aż do dzieci
gimnazjalnych i licealnych. Ostatnim takim etapem jest olimpiada bezpieczeństw,
która też otwiera dostęp do szkoły wyższej, gdzie można dostać indeks. Więc takie
jest szerokie spektrum. Potem są działania pomocowe, które głównie organizuje
MOPR, a też Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Tu mamy wszelkiego rodzaju
działania profilaktyczne, ale też działania, które pomogą chorym osobom albo już
narażonym na alkoholizm albo narkomanię, albo w tym siedzą i potrzebują wsparcia,
żeby z tych nałogów się uwolnić. Także mamy cały szereg pomocy osobom, które
mogą być wykorzystywane, czy to są osoby, które mogą być wykorzystywane
psychicznie. Jest Centrum Interwencji Kryzysowej, wszelkiego rodzaju działania
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pomocowe jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, ale również takie, że jest
możliwość udzielenia pomocy osobie, która potrzebuje nawet noclegu, więc one są
bardzo szerokie. Potem są też takie działania, które mamy dla wszystkich właściwie,
czyli mamy dodatkowe patrole, które są organizowane w mieście. Są też działania
prowadzone jeśli chodzi o informacje jak zapobiegać zatruciu czadem, jak
zabezpieczyć swoje własne mienie. Są działania skierowane również do seniorów,
które pozwalają przekazać im wiedzę w jaki sposób mogą zostać wykorzystani i na
co powinni zwracać uwagę. Więc spektrum tych działań jest bardzo szeroki. Jeśli
chodzi o finansowanie to cały plan trzyletnie to jest na ponad 26 mln zł, ale patrząc
na dofinansowanie, bo 10 podmiotów bierze udział w realizacji tego przedsięwzięcia
i te, które są finansowane wprost z budżetu poprzez nasz wydział to jest Komenda
Miejska Policji, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna i Powiatowy Inspektor Weterynaryjny. Te podmioty dostają od
nas środki na coś co ułatwi im prowadzenie tych działań, czyli albo na sprzęt, albo
na jakieś gadżety, żeby dziecko wyszło z jakąś przypominajką, albo z jakąś zakładką.
Nie liczymy tutaj czasu własnego danej służby, tylko to co dostają w ramach
promocji, albo drukowanie plakatów, albo jakiś dużych akcji promocyjnych, a z kolei
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, MOPR jak i Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
WGK, to swoje całości budżetów, które mają na całe zadanie przeznaczone to też
jest tutaj wpisane w całość.
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
241.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Joannę Pińską – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 241. (Opinia nr 108/61-48/2019).

PUNKT – 14
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Mam wniosek odnośnie rozpoczęcia godziny posiedzenia. Mam miesiąc w miesiąc
problem ze zdążeniem, bo jestem też członkiem Komisji Zrównoważonego Rozwoju.
Chociaż 15 minut przesunąć tamtą Komisję do tyłu, tu 15 minut do przodu i jest pół
godziny.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Porozmawiam z Przewodniczącą.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Moglibyśmy się zająć kwestią wysokości pensji Straży Miejskiej w Gdańsku. Kwestia
wynagrodzenia jest istotna, żeby fajni ludzie w Straży Miejskiej chcieli działać na
rzecz mieszkańców.
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Podwyżki były w zeszłym roku dla Straży Miejskiej, bo o to samo pytałem na Komisji
Strategii i Budżetu. Myślę, że warto ten temat podjąć po wakacjach. Tak naprawdę
jest to ostatnie posiedzenie przed wakacjami. We wrześniu też jak dobrze pamiętam
mamy w programie pracy spółki miejskie, więc też będziemy musieli to posiedzenie
w całości poświęcić na omawianie wyników spółek, ale myślę, że najdziemy miejsce,
żeby kwestie wynagrodzeń Straży Miejskiej również poruszyć, bo również ten temat
podnosiłem w końcu ubiegłego roku.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czyli w tej chwili umawiamy się na 26 sierpnia 16:15?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Jeszcze nie. Muszę porozmawiać, bo być może w ogóle uda się zmienić dzień
posiedzenia Komisji.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czyli zostaje godz. 16:00.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Na chwilę obecną ta. Jak coś się zmieni to będziemy informować.
W związku brakiem dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący
Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.17:50

Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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