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BRMG.0012.109.2019/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 13–11/2019 
 

Z trzynastego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII 
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 23 września 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 13 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał 
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym 
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska 
publicznych przedszkolach – druk nr 283. 
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 
miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Gdańsku w 2020 roku - druk nr 303. 
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego  

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 – druk nr 
314. 
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego  
 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Spółka z o.o. – druk nr 302.  
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej  

 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 
2017 – 2023 – druk nr 307. 
Referuje: Biuro Rozwoju Gdańska 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 317. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 
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7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 318. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 
 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019 
roku. 
Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska 

 

9. Wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w Gdańsku.  
Przedstawia: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Skarbnik Miasta Gdańska 

 

10. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Następnie Przewodniczący, w związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku 
posiedzenia poddał jego przyjęcie pod głosowanie.  
 
Głosowanie: 
5 za - jednogłośnie 
 

PUNKT – 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych 
przedszkolach – druk nr 283. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.257.2019). 
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Uchwała ma charakter bardzo techniczny. Przepisy wymuszają na nas 
określenia sposobu pobierania odpłatności od rodziców dzieci do lat 6 
przebywających w gdańskich przedszkolach samorządowych. Mówimy tutaj o 
odpłatności w kwocie 1 zł. Przepisy kazały nam dookreślić, że jest to za każdą 
rozpoczętą godzinę powyżej podstawy programowej. Tak też się stało i taką zmianę 
wprowadziliśmy na sesji czerwcowej. Niestety uchwała nie weszła w życie. Zgodnie 
ze swoimi kompetencjami Wojewoda uchylił tą uchwałę nakazując jednocześnie 
wprowadzenie jeszcze jednej zmiany, stąd też po raz kolejny uchwałę państwu 
radnym przedstawiamy. Zmiana w stosunku do tej uchwały, która była procedowana 
w czerwcu polega na dopisaniu paragrafu 1, który wyraźnie zgodnie z wnioskiem 
Wojewody określa, że przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni od poniedziałku do 
piątku, stąd wniosek Wojewody, żeby dokładnie określić co mieści się w pojęciu 
bezpłatnej, darmowej podstawy programowej. Dziękuję bardzo.   
 
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 
283. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, 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 283. (Opinia nr 13-11/72-
59/2019).  
 

PUNKT – 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 
miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Gdańsku w 2020 roku - druk nr 303. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.277.2019). 
 

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, 
w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowny panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie druku wymienionego przez pana radnego druku 
nr 303 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Gdańsku w roku 2020 w wysokości 1420 zł brutto na jednego 
uczestnika zajęć reintegracji zawodowej, społecznej i w takiej samej wysokości na 
jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej. To jest oczywiście kwota 
miesięczna. Jest to kwota, która jest w tej samej wysokości kolejny rok z rzędu. Nie 
są to oczywiście pełne kwoty prowadzenia CIS. Podmiot pozyskuje dużą dotację ze 
środków innych niż budżet Miasta Gdańska, m. in. ze środków unijnych, stąd to 
uzupełnienie przez Miasto jest właśnie uzupełnieniem tej kwoty, a nie jej pełną 
wysokością.    
 

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 
303. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 303. (Opinia nr 13-11/73-60/2019).  
 

PUNKT – 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 - druk nr 
314. 
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.288.2019). 
 

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, 
w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Budżet tego zadania pochodzący z tzw. 
kapslowego czy korkowego na przyszły rok wynosi 13 mln zł na tą chwilę, bo czasami 
w ciągu roku są zwiększenia. Zadania zostały opisane. Wpisują się również w 
Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
opracowany na lata 2017-2020, zatem jest to ostatni rok tego programu 
wieloletniego. W przyszłym roku będziemy tworzyć na kolejne lata. W uzupełnieniu 
powiem, że Program był konsultowany zarówno z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Był też 
wywieszony zgodnie z uchwałą o konsultacjach do konsultacji publicznych. 
Konsultacje były możliwe w drodze elektronicznej jak i w postaci przyjścia do 
pracowników wydziału. Dyżury były ustalone w godzinach popołudniowych, po 
zamknięciu Urzędu, tak, żeby to było dogodne dla osób, które pracują. Nie zgłoszono 
żadnej uwagi w tym trybie konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska.       
 

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 
314. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 
0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 314. (Opinia nr 13-11/74-
61/2019).  
 

PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Spółka z o.o. - druk nr 302. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.276.2019). 
 

Pani Anna Nawra – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni Państwo radni, Prezydent Miasta wnosi o wyrażenie woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale naszej jednoosobowej spółki GARG. 
Planujemy wnieść działkę o powierzchni prawie 6 ha położonej przy ul. Ku Ujściu. 
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Wniesione zostanie prawo 10-letniej dzierżawy nieruchomości w obrębie 83. Spółka 
ma tutaj już pewne plany dotyczące zagospodarowania. Jest to trudny teren. Mamy 
prezentację, gdzie możemy pokazać na mapie, gdzie leży działka.   
 

Została przedstawiona prezentacja, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Pani Anna Nawra – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 
Są to tereny przyportowe. Działka na prezentacji jest zaznaczona czerwonym 
kolorem, przy ul. Ku Ujściu. Jest to taki bardzo trudny teren do zagospodarowania i 
w tej chwili też w użytkowaniu.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Jaki jest plan na tą działkę?   
 
Pani Anna Nawra – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 
Zabudowa produkcyjno – usługowa. Jest z nami pani dyrektor inwestycyjna z GARG-
u i jak są jakieś pytania to bardzo proszę.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Co tam zamierzacie państwo prowadzić? Dlaczego akurat ta działka? 
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Chcemy ją wydzierżawić, poddzierżawić następnemu przedsiębiorcy, który w tym 
rejonie już działa i prowadzi taką działalność składowanie i kruszenie i tym 
kruszywem on właściwie jako jedyny jest w stanie zasypać te dziury i uprzątnąć i w 
ten sposób chcemy użytkować. Na tym etapie nie ma możliwości, żeby powstała jakaś 
działalność pod tytułem budowa czegokolwiek dlatego, że ten teren się jeszcze nie 
nadaje, ale po przygotowaniu może za ileś lat będzie możliwe, żeby tam coś 
wybudować.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Patrząc na mapę to w okolicy nie ma żadnej zabudowy mieszkaniowej?    
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Nie. Tam jest stacja transformatorowa w bezpośrednim sąsiedztwie, tereny 
przemysłowe.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Co ma zasypać?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Tam są takie nierówności.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
To znaczy, że chcemy dać w dzierżawę działkę, ale głównym naszym warunkiem jest 
to i naszą tą wartością wniesioną ma być to, że on zasypie ten inwestor… 
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Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
On uporządkuje ten teren dlatego, że tam są i śmieci i jakieś przez lata zostały tam 
wyrzucone jakieś betonowe stare słupy itd., a ponieważ mamy nadzieję, że to będzie 
firma, która … będziemy organizowali przetarg, ale jeżeli ta firma będzie 
zdecydowana to jej się to będzie opłacało w tym sensie, że będzie mogła samemu 
kruszyć, a nie wynajmować maszyny. Zakładamy, że to będzie opłacalne. Tak jak 
sąsiedni teren został uporządkowany. Te wyrobiska jakoś wyrównane.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Czyli po prostu wyrównają ten teren poprzez przedmiot swojej działalności?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Tak, poprzez przedmiot swojej działalności. Stąd właśnie upatrujemy możliwość 
właśnie jakiegoś utrzymania tego terenu w jakiejś kulturze i doprowadzenia go w 
ogóle do jakiegoś stanu.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
W jakiej odległości od tej działki znajdują się najbliższe tereny przeznaczone pod 
mieszkaniówkę?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Nie ma żadnych terenów. To jest rejon ul. Ku Ujściu czyli dawnej Polleny.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Czy Port zwracał się kiedyś w sprawie tych terenów, że chciałby je przejąć?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Port na razie nie był zainteresowany tymi terenami. My żeśmy jakiś czas temu, chyba 
3 lata temu rozmawiali z Portem, żeby być może wybudować jakiś tam parking, jak 
był problem z parkowaniem samochodów ciężarowych, ale to nie było opłacalne.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ta spółka się do nas zwróciła z taką inicjatywą czy to my szukamy?   
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
My szukamy.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ale rozumiem, że rozmawialiśmy z tą spółką i jak się ta spółka nazywa?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
To jest spółka Hydromarket, także ona będzie startowała w przetargu. Może się 
znajdzie ktoś jeszcze. Nie wiemy, ale zazwyczaj staramy się poszukiwać jakiś 
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chętnych przynajmniej potencjalnych, żeby mieć już jakąś wizję rozwoju tego 
terenu.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Na ile będziecie chcieli państwo wydzierżawić?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Na 10 lat. Potem wróci teren do Miasta. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Tak. Czyli wniesienie tej działki aportem…  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
To jest dzierżawa.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
To jest prawo dzierżawy.  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Zostaje w mieście. Jest to aport dzierżawy na 10 lat.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Celem jest uporządkowanie tej działki?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Tak.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
To jest jakby cena za dzierżawę, jakby opłata, natomiast na pewno działka jest, jak 
rozumiem, nieużytkiem, w żaden sposób nie jest zagospodarowana, jest zaśmiecona 
i celem jest też uporządkowanie terenu i przy okazji też zarobienie.  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Przy okazji też zarobienie na tym, bo nie robimy tego zupełnie charytatywnie, więc 
jakieś wpływy z tego też będziemy chcieli mieć, ale na samym końcu tak jak 
patrzyliśmy po sąsiednich działkach to uważam, że to jest działanie taki, które 
pozwala i trochę zarobić i trochę uporządkować.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Jeszcze się upewnię, że dobrze rozumiem. Nie przekazujemy GARG-owi tej działki 
na własność, tylko prawo dzierżawy i później GARG ma to poddzierżawić?  
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Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Tak. 
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
A to czemu taka formuła, że musimy poddzierżawę tutaj stosować, a nie samo Miasto 
Gdańsk nie chce tego wydzierżawić? Po co tutaj przenosić to prawo do GARG-u?  
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
GARG zwrócił się z takim pomysłem na zagospodarowanie. Działa w tamtym terenie. 
Żeśmy też sfinansowali remont drogi w tym terenie. Po prostu operujemy w tym 
terenie. Może nam jest łatwiej z tego powodu … 
 
Pani Anna Nawra – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 
To jest zgodne też z celem powołania spółki. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Wyprostować, doprowadzić do użyteczności. Wydaje mi się, że to przeważyło. Nie 
jestem w temacie, ale wydaje mi się, że tak było. 
 
Pani Kornelia Bargielska – Dyrektor Departamentu Inwestycji w Gdańskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Tak. Tam ponieśliśmy inwestycję. 
 
Pani Anna Nawra – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 
Spółka została powołana w celu zagospodarowywania trudnych terenów, z którymi 
Miasto ma problem z zagospodarowaniem.   
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ale podatek dostaniemy.   
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 302. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Annę Nawrę – przedstawiciela Wydziału Polityki 
Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 
7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 302. (Opinia nr 13-11/75-62/2019).  
 

PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-
2023 - druk nr 307. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.281.2019). 
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Pani Ewa Pielak – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo radni, szanowni goście Komisji, wnosimy o 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Gdańska. GPR został przyjęty w kwietniu 2017 roku, po czym 
zgodnie z procedurą został poddany ocenie przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w celu wpisania do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa 
Pomorskiego. Taki wpis otrzymaliśmy, jednakże z oceną pozytywną warunkową. 
Urząd Marszałkowski miał pewne uwagi co do Gminnego Programu Rewitalizacji 
związane m. in ze złą systematyką przyjętą w Gminnym Programie Rewitalizacji jak 
też w uchwale o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
Zgodnie z ustawą Gmina powinna wyznaczyć jeden obszar rewitalizacji z podziałem 
na podobszary. My mieliśmy to opisane jako 8 obszarów zdegradowanych w tym 4 
obszary rewitalizacji, więc takie były m. in. uwagi Urzędu Marszałkowskiego. 
Dodatkowo podczas realizacji projektów rewitalizacji, które otrzymały 
dofinansowanie ze środków unijnych nastąpiła konieczność zmiany merytorycznej 
dotyczącej placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. 
Początkowo zakładaliśmy powstanie domu sąsiedzkiego w innej lokalizacji i ze 
względów merytorycznych musieliśmy przenieść tą lokalizację na ulicę Dworcową 11, 
gdzie budynek domu sąsiedzkiego będzie powstawał od podstaw. Więc to zmiana 
merytoryczna przede wszystkim projekt na Oruni, plus też duża zmiana merytoryczna 
czyli dostosowanie kwot w Gminnym Programie Rewitalizacji, urealnienie tych kwot 
do obecnie panujących warunków na rynku usług budowlanych. Poza tym duże 
sprawy, ale już generalnie mające mniejsze znaczenie dla całości GPR-u jak np. 
doprecyzowanie zakresu prowadzenia monitoringu Gminnego Programu 
Rewitalizacji. W styczniu przystąpiono do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Konsultacje zgodnie z ustawą o rewitalizacji odbyły się od 17 czerwca do 17 lipca. 
Wpłynęły uwagi, natomiast nie miały one jakoś decydującego wpływu na zmiany 
treści. Uwagi były bardzo szczegółowe. Dotyczyły konkretnie np. wycięcia drzew, 
czego Gminny Program Rewitalizacji nie precyzuje. Takie szczegóły są rozpatrywane 
dopiero na etapie już projektów technicznych. W związku z powyższym te uwagi jako 
nie mające wpływu na treść Gminnego Programu Rewitalizacji zostały w nim 
nieuwzględnione. To tyle. Wnosimy o pozytywne zaopiniowanie projektu.      
 
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 
307. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Ewę Pielak – Zastępcę Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 307. 
(Opinia nr 13-11/76-63/2019).  
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PUNKT – 6 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk 
nr 317. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.291.2019). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska dostosowujemy 
do planu budżetowego na rok bieżący, jak również wprowadzamy nowe 
przedsięwzięcie pn. Zintegrowana Inwestycja w Talenty II. Jest to projekt 
finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej. Wartość całkowita 2 088 010 zł, a 
dotyczy osób pozostających bez pracy lub poprawy sytuacji zawodowej osób 
pracujących. 215 osób powyżej 30 roku życia będzie mogło skorzystać z tego 
projektu. Projekt również jest dofinansowany ze środków budżetu państwa i z 
Funduszu Pracy. Jeśli chodzi o zmiany w przedsięwzięciach zwiększamy limit na 
projekcie Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej na zakup 15 sztuk taboru 
tramwajowego i w przedsięwzięciu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku zwiększamy limit 
wydatków na lata 2020-2022 i to jest prawie 16 mln zł.  
W przedsięwzięciu Zagospodarowanie Obszaru Dawnej Zajezdni Tramwajowej czyli 
na Dolnym Mieście zmieniamy harmonogram dochodów ze względu na wycofanie się 
oferenta z Dolnego Miasta. Trwają rozmowy z drugim oferentem w kolei, który złożył 
swoją ofertę.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Eurostyl?    
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
To się nazywa spółka GGI Dolne Miasto Spółka z o. o., ale głównym udziałowcem jest 
tam w konsorcjum Eurostyl. W poprzednim była firma Doraco, a tu jest Eurostyl i te 
kwoty, które przedstawiamy w WPF-ie są po prostu z harmonogramu tej drugiej 
oferty. Druga oferta ma się zakończyć 30 listopada, więc ten czas jeszcze jest na 
podpisanie umowy i decyzji czy to przedsięwzięcie będzie realizowane. Także to są 
główne zmiany. Myślę, że coś więcej będzie wiadomo z tym drugim oferentem 
konkretnie później. Jeszcze rozmowy trwają. Tak zakładamy. Takie dochody z tytułu 
sprzedaży tych działek tak planujemy, a co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że 
wyjdzie. Tak zapewnia Wydział Polityki Gospodarczej, że wyjdzie, więc trzymamy 
kciuki.      
 
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 
317. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
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następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 317. (Opinia nr 13-11/77-64/2019).  
 

PUNKT – 7 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 318. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XIV sesji Rady Miasta Gdańska 
z 26 września 2019 r. – sprawa BRMG.0006.292.2019). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Drodzy państwo zwiększamy dochody miasta na rok bieżący dotacją, o 
której wspomniałam na właśnie Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap IV A na 
50 884 000 zł, wpływy z podatku od osób prawnych od podatku od nieruchomości o 6 
mln zł. Wychodzi nam, że możemy o to śmiało zwiększyć plan i będzie wykonanie, 
także się bardzo cieszymy, że ten podatek rośnie, bo to są nasze wpływy. Wpływy z 
Porozumienia między Gminą Miejską Pruszcz Gdański na gospodarkę odpadową na 
1 265 000 zł i po stronie wydatków tą samą kwotę zabezpieczamy w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej na zapłatę dla zakładu ZUT. Darowizny kwota 2500 zł na 
place zabaw przy ul. Osiedlowej. To jest Cedat Sp. z o.o. i TOPQ BUCIOR Bukowski 
Spółka jawna. Korygujemy plan dochodów o te działki na Dolnym Mieście, które w 
tym roku nie dojdą do skutku i również o premię, która była zabezpieczona w kwocie 
4 920 000 zł.   
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Premia co to znaczy? 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Oprócz tego, że planowaliśmy sprzedaż tych działek na Dolnym Mieście według 
harmonogramu to również ten oferent, który wygrał miał wpłacić premię 
opodatkowaną oczywiście podatkiem VAT, a netto to jest kwota 4 920 000 zł. Na 
pewno tej premii nie będzie. Będzie w mniejszej wysokości w przyszłym roku jeśli 
dojdzie umowa do skutku. Oprócz tego jeszcze jest taki bonus. Tak samo była 
skonstruowana umowa na Wyspie Spichrzów. Oprócz tego, że wygrał ten ktoś to 
jeszcze miał nam zapłacić środki pieniężne za możliwość zagospodarowania w 
atrakcyjnej części miasta. Takie były warunki konkursu.  
100 000 zł zwiększamy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni z tytułu parkingów i tą 
kwotę również w całości przeznaczamy dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
Zmniejszamy kwotę o 411 000 zł w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków obsługa 
długu, ponieważ kredyt zaciągnęliśmy w wysokości, to znaczy uruchomiliśmy transzę 
w wysokości 200 000 000 zł, a planowaliśmy ok 500 000 000 zł także tej obsługi długu 
na tą kwotę, którą planowaliśmy nie wykorzystamy.  
Programy Erasmus, które są po stronie dochodów i po stronie wydatków dla 
wszystkich jednostek oświatowych, które są w tym programie. Także to wszystko. 
    
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 
318. 
 

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 318. (Opinia nr 13-11/78-65/2019).  
 

PUNKT – 8 
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019 
roku. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Szanowni Państwo budżet na I półrocze wyglądał następująco. Jeśli chodzi o dochody 
to wykonaliśmy w 50%, także planowo zgodnie z życzeniami naszymi i zgodnie z 
naszym planowaniem, a jeśli chodzi o wydatki ukształtowały się na poziomie 41,8%. 
Na to wykonanie wydatków niższe niż 50% wchodzą wydatki majątkowe, które 
ukształtowały się na niecałym poziomie 30% wydatków, ale patrząc na analogiczny 
okres 2018 i 2017 ta tendencja jest taka sama. Gro wydatków inwestycyjnych jest w 
drugiej połowie roku, szczególnie III kwartał i początek IV-go. Także myślę, że te 
wydatki wykonamy. Zamknęliśmy się nadwyżką budżetową 74 mln zł, a dochody 
kształtowały się następująco: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 45%, 
udział w podatku dochodowym od osób prawnych podatek CIT 81%, podatek od 
czynności cywilnoprawnych 57%. W sumie jakbyśmy zliczyli te trzy wpływy z 
podatków to jest 49,8%. Subwencja oświatowa na poziomie 311 mln zł, a to stanowi 
61%. Podatek od nieruchomości 53%, stąd dzisiejsza nasza propozycja zwiększenia 
planu o te 6 mln zł. Ze sprzedaży mienia na półrocze wyglądało to bardzo źle, bo to 
jest na poziomie 1,2%. Teraz wejdzie ta korekta dochodów z mienia o 36 mln zł i 
zapewnienia są Wydziału Skarbu i Prezydenta Alana Aleksandrowicza, że ten plan 
wykonamy. Sprzedaż też jest planowana działki na Wyspie Spichrzów w ramach 
przedsięwzięcia PPP. Tam jest ok 26 mln, także czekali państwo jeszcze na zgodę z 
Ministerstwa, więc jest ta zgoda, więc myślę, że plan będzie wykonany. Dotacja 
zadania własne z budżetu Unii Europejskiej 18%, w tym na inwestycje 15%. Pozostałe 
dochody: dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 41% i tutaj 
zobaczymy jak zamkniemy się na poziomie III kwartału, ale być może, że będziemy 
korygowali plan dochodów na minus. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji 
miejskiej 49,5%. Tutaj jesteśmy optymistami i myślimy, że wykonamy plan dochodów 
ze sprzedaży biletów. Zawsze w wakacje jest to wyższa sprzedaż, także będziemy 
tak jak planowaliśmy, albo może nawet ciut więcej.  
Jeśli chodzi o komunikację w I półroczu zanotowano 2 235 000 więcej pasażerów niż 
porównujemy I półrocze ubiegłego roku, także wozokilometry to są 7 693 
wozokilometrów i w tym jest 730 000 przewozów osób niepełnosprawnych. Jeśli 
chodzi o tramwajowe przewozy to jest 6 799 wozokilometrów.  
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Jeśli chodzi o oświatę i wychowanie wydatki kształtowały się na 495 mln zł, z tego 
subwencja oświatowa, która wpłynęła stanowi 63% i 311 mln zł, natomiast 183 mln 
zł zostało to dofinansowane z budżetu miasta.  
Jeśli chodzi o imprezy kulturalne to takie były imprezy jak: Święto Wolności i 
Solidarności, Święto Miasta Gdańska, Gdański Festiwal Muzyczny, Noc Muzeów, 
Gdański Lotos Sjesta Festiwal, Orszak Trzech Króli. 
Jeśli chodzi o sport i turystykę to w I półroczu główne imprezy to: Morsy Witają Nowy 
Rok, Z Podwórka na Stadion, Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego, V Gdański 
Maraton, Turniej Żużlowy o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, V Młodzieżowe 
Klubowe Mistrzostwa Gdańska, Test Coopera, Turniej Petanque, Regaty o Puchar 
Mariny, Watershow.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Zaraz przejdziemy do pytań. Chciałem powiedzieć, że jest pozytywna opinia z 
wykonania budżetu za I półrocze wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Gdańsku. Na maila była również ta opinia wysłana. Jeśli są pytania to bardzo proszę. 
Nie widzę, także pani Skarbnik bardzo dziękujemy za przedstawienie wykonania 
budżetu za I połowę 2019 roku.      
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Mam jedno pytanie. A ‘propos CIT-u. Powiedziała pani, że był wpływ 82%. To jest tak 
standardowo co roku, że jest aż takie wykonanie?   
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Nie. W ubiegłym roku było dużo niżej. W tym roku rzeczywiście odnotujemy duży 
wzrost, ale na razie nie korygujemy, ponieważ czekamy jak PIT nam się ukształtuje 
i tą nadwyżkę gdyby tutaj nie starczyło na PIT będziemy tu zmniejszać, a tu 
zwiększać, żeby po prostu starczyło dochodów do zaangażowania wydatków, bo już 
mamy wszystko jakby zaangażowane po stronie wydatków i mamy nadzieję, że te 
dochody się tak ukształtują, tak jak planujemy. Planu PIT możemy nie wykonać. Jest 
na razie 49%. Zobaczymy po trzech kwartałach jak to się ukształtuje. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Jak w poprzednich latach było?  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Różnie. W ubiegłych latach CIT nie szedł tak dobrze jak w tym roku. Planowaliśmy, 
tak jak Minister nam wskazał, niżej, a jest ewidentnie wzrost. Także po III kwartale 
będziemy mili większą analizę i powiemy jak powinniśmy się zamknąć na koniec roku.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękujemy za informację. Zamykam pkt 8. Pani Skarbnik jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy.  

 

PUNKT – 9 
 

Wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w Gdańsku.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Temat ten będą przedstawiały pani Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego oraz pani Skarbnik.  
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Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Cały czas jeszcze trwa analiza. Zbieramy materiały, które zebraliśmy jeśli chodzi o 
wynagrodzenia dla Straży Miejskiej. Próbujemy to w ten sposób usystematyzować, 
żeby ten podział, nowe wynagrodzenia zarobków były adekwatne do potrzeb, czyli 
żeby nie zrobić wszystkiego na równo, tylko żeby przeanalizować właśnie jak 
wyglądały zwolnienia, czy należało podnieść tą minimalną stawkę, która jest, czy 
rozłożyć te wynagrodzenia w sposób w zależności od odpowiedzialności, więc to 
wszystko jest jeszcze w toku ustalania. Jak ta analiza będzie gotowa to myślę, że 
wtedy dopiero będziemy mogli zamknąć się w jakiejś kwocie i złożyć to do budżetu. 
Oczywiście analizując to ze służbami finansowymi miasta. A tak na dzień dzisiejszy 
to wszelkie wstępne analizy już są przygotowane, ale jeszcze musza być 
przedyskutowane i zbilansowane finansowo. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pozwolę sobie otworzyć dyskusję, bo wiem, że ostatnie podwyżki były w zeszłym 
roku. Jakie to były kwoty?  
 

Pan Patryk Punsewicz- Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
To było rzędu 400 zł brutto na etat.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Jaki jest teraz średni zarobek funkcjonariusza?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Średni zarobek w tej chwili wynosi 3800 zł z małym kawałkiem.   
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Czyli 2700-2800 na rękę.    
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Tak mniej więcej. Aplikant zarabia w tej chwili 3250 zł, 2700 zł wynagrodzenia 
zasadniczego, 550 zł premii regulaminowej, która jest zależna od obecności w pracy 
i od ewentualnie jakiś przewinień to wtedy jest pomniejszana lub odbierana.    
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
To aplikant, a nie aplikant?   
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Inspektor 3340 zł plus 550 zł czyli tu mamy prawie 3900 zł.   
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
A szeregowi?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Aplikant jest najniżej a inspektor to jest jedno z najwyższych stanowisk. Kierownik 
zarabia 3 730 zł i 600 zł premii regulaminowej, dodatek funkcyjny średnio 800 zł.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Nie są to wysokie wynagrodzenia.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Czyli aplikant ile ma?  
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Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
2700 zł plus 550 zł czyli 3250 zł plus ewentualnie jakiś dodatek stażowy, ale z 
aplikantami to jest bardzo różnie. Średnia dodatków stażowych to jest niecałe 5%.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
To są młodzi ludzie, nie mają jeszcze stażu.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Właśnie tu jest jakby największy problem z aplikantami, z pozyskiwaniem ludzi na 
rynku pracy, bo tutaj nie ukrywajmy ostatnio z naboru, gdzie mieliśmy około 30 
miejsc to chętnych przyszło 8 osób, z tego zostało przyjęte 4, ale na razie zgłosiły 
się 3, bo jeszcze jedna jest na wypowiedzeniu ze Straży Miejskiej z Płocka.   
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ile wakatów macie?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Niecałe 40 w tej chwili. Teraz to się będzie zmieniało.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
To jest dramat.  
 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Przede wszystkim ile tych wakatów jest w tej chwili?   
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Ok. 40, bo to jest stan na dzień końca miesiąca, bo jeszcze 2 osoby akurat się 
zwalniają, wyjeżdżają za granicę.  
 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Czyli ok 40, z tym, że pracuje w tej chwili ile?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Ogólnie mamy 343,5 etatu.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Rozumiem, że razem z administracją?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Tak.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
A tych strażników, którzy patrolują i są dostępni to ilu jest?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Dwustu kilku, bo na monitoringu jest 40 osób, żeby jakoś to przedstawić, jak to 
wygląda, stanowisko kierowania, czyli osoby, które odbierają telefony mieszkańców 
to jest też ok 15 osób i stricte administracyjne stanowiska księgowe plus sprzątaczki, 
plus administracyjne to jest niecałe 20 osób.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Czyli na 34 dzielnice to ilu przypada na jedną dzielnicę?  
 

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Ok 4.  
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Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Tylko, że musimy podzielić to na grafiki, bo to jednak jest służba często 8, ale też 
są 12, więc trzeba zapewnić ludziom wolne.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Na dzielnicę ile przypada?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Jeżeli na 34 dzielnice podzielimy to myślę, że ok 6 osób.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Czyli 5,5 Strażnika na dzielnicę? Na dwie zmiany? Czyli na jedną zmianę jest 2,5 
Strażnika na dzielnicę.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Jeden patrol mniej więcej.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Czy to nie za mało?  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Za mało, ale 40 wakatów do obsadzenia.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Ale nawet jak będzie te 40 to i tak mało. A jak to wygląda w porównaniu do innych 
miast? Czy oni też mają takie obłożenie na dzielnice?   
 

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Każde miasto inaczej priorytety ustala. 
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Wychodzi, że mamy 3 razy mniej niż w Warszawie … 
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Warszawa jest akurat specyficzna. Oni mają ponad 1700 etatów z tego co się ostatnio 
dowiadywałem. Oni są zdecydowanie więksi.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Naród nas ciągle pyta dlaczego nie widać Straży, więc nie może być 2,5 osoby 
widoczne na dzielnicę. Ile razy mogą przejść na Chełmie?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Nie oszukujmy się też większa obecność jest w rejonach Głównego, Starego Miasta, 
bo nie ma co ukrywać, że to też jest … 
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Ostatnio mówił mi jeden pan Strażnik, że jechał gdzieś z Oliwy na interwencję koło 
Fashion House, bo nikogo w pobliżu nie było. To trochę trudno, jak jest tak mało 
osób.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
To nadzoruje stanowisko kierowania. Oni są od tego, żeby wysłać jak najbliżej 
będący patrol zmotoryzowany.  
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Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
On był gdzieś koło Oliwy i jak jedzie do Fashion House w korku to … 
 

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Patrząc na to jak funkcjonuje służba, to też jest tak, że Strażnicy są zadaniowani do 
swoich działań, że są dane im w danym rejonie działania z danego miejsca, kto jest 
na Żabiance to ma i Osowę i cały rejon Oliwy, i Przymorze, a też są patrole 
interwencyjne, które właśnie działają po to, że jak się gdzieś coś dzieje, to żeby 
dojechać. Takich patroli zwykle jest 5.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Żeby chłop na schwał 3000 zł przyniósł do domu to trochę kiepsko. Jest potrzeba 
chyba zwiększenia mimo wszystko.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Jest potrzeba, tylko pani radna podkreślam, że budżet zostanie uszczuplony o 130 
mln zł ze zmianami w PIT-ie.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
To akurat panie Przewodniczący jest moja boleść.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
To jest chyba wszystkich nas boleść, bo będzie mniej środków przeznaczonych na 
działania miasta 
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Nie mówię, żeby jutro to zrobić, ale perspektywicznie, jeżeli chcemy, żeby, bo Straż 
zapewne wypełnia to co ma wypełniać bardzo rzeczywiście gorliwie wypełnia, 
natomiast jak ich jest tak mało…  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Nie ma co ukrywać, i nie jest tajemnicą, że też Policja bardzo wysysa potencjalnych 
kandydatów czy też Strażników Miejskich.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Jaka jest różnica w wynagrodzeniach?  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Akurat takie dane mamy. Policja na początek daje mniej, bo daje 2790 zł, ale to jest 
tak, że to jest na ten czasookres kursu 6-miesięcznego i pokrywa tam i wyżywienie i 
zakwaterowanie. Potem ten Policjant dostaje już 3850 zł.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Mówimy „na rękę”? 
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Nie, brutto. Wcześniej też mówiłem o brutto kwotach, więc, żeby porównać, 
Policjant ma 3850 zł, już nie mówię o innych przywilejach policyjnych i później w 
każdym roku to zależy od stopnia czy awansuje czy nie awansuje, więc później jest 
trochę większa różnica. Na początku na ten 6-miesięczny kurs Policja też zapewnia i 
wyżywianie i zakwaterowanie.   
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Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Ale trzeba też wyjechać z domu.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
U nas na to szkolenie 3 - miesięczne w Sobieszewie nie ma ani wiktu, ani opierunku.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Tu na Starym Mieście nikt z państwa nie mieszka i powiem szczerze, że to jest ból, 
bo mnie ludzie nas zatrzymują i mówią pani radna dzwoniłam tam, a mówili, że 
gdzieś poszli, także to jest ból…  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pani radna Wrzeszcz także i każda z dzielnic ma problemy, czujemy to.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Starem Miasto ze względu na turystykę może troszeczkę bardziej.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Ale siły też są kierowane w te miejsca i jest większa obsada. Niejednokrotnie sam 
próbowałem dodzwonić się na Straż Miejską i czasami graniczy to z cudem. Na 
szczęście będzie zmieniana centrala telefoniczna.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Tak. Będzie dwóch operatorów jakby, którzy odbierają te telefony, więc… 
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji  
W wakacje pisałam interpelację w tej sprawie i oczywiście dostałam już na nią 
odpowiedź, wspomniał pan, że jest 15 osób, które są zatrudnione na tym stanowisku 
przyjmowania zgłoszeń.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Tak, tylko, że oni pracują na 12, bo dyżur jest 24 godziny na dobę, ale oni się nie 
tylko zajmują odbieraniem telefonów. Oni są od tego kierowania patrolami w 
terenie, więc oni muszą wysłać odpowiedni patrol, patrzy ma mapkę, który jest 
najbliżej i wszystko koordynuje w taki sposób, więc na zmianie ich ok 4 jest. 
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji  
Do czego zmierzam, bo przez długi czas był taki problem, że nie ma takiej kolejki 
oczekujących i rzeczywiście tam po trzech bodajże sygnałach następowało 
rozłączenie tego połączenia. Trzeba było ponownie wykonać połącznie, żeby podjąć 
tą próbę kontaktu i stąd to moje pytanie, ponieważ dostałam taką odpowiedź, że w 
najbliższych miesiącach planowana jest zmiana tej obsługi technicznej i czy uda się 
zorganizować właśnie taki system połączeń oczekujących?   
 
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Tak ma być zrobione. Mają być podłączeni pod centralę Urzędu.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Tak, ale zakładając, że przyjmą to co dwie czy trzy osoby mogą na dzielnicę zrobić.  
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji  
Tak, ale tak na razie nie możesz nawet zgłosić sprawy, więc od czegoś trzeba zacząć.  
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Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Ja osobiście zastrzeżeń do nich nie mam.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
A te 343 etaty to są w tej chwili ludzie zatrudnieni? Czy jeszcze 40 brakuje? Nie 
mówimy tylko o Strażnikach w terenie, tylko w ogóle wszyscy razem.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
337,5 etatów.  
 

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Z tego 40 nieobsadzonych.  
 

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku 
Czyli niecałe 300 osób jest w tej chwili.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy za przedstawienie. 
Jeżeli pojawią się te szczegółowe analizy, o których państwo mówili to bardzo proszę 
o przesłanie ich do Komisji Strategii i Budżetu. Zapoznamy się z nimi i jeżeli będzie 
potrzeba to jeszcze raz państwa pofatygujemy, żeby ewentualnie to omówić i 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Bardzo dziękujemy za przedstawienie.  
 

PUNKT – 10 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Radna Strzelczyk poprosiła, co też proponowałem na poprzedniej Komisji, że jeżeli 
mamy jakąś potrzebę zaproszenia kogoś ze spółek to możemy sobie jednego 
przedstawiciela w ramach pilności zapraszać. Ewentualne zgłoszenia mniej więcej 
do półtorej tygodnia przed planowanym posiedzeniem Komisji, żebyśmy zdążyli taką 
osobę zaprosić. Proszę o zakres czego miałaby dotyczyć ewentualna rozmowa, 
żebyśmy też przekazali taką informację osobie, która będzie, żeby mogła się też 
przygotować.   
 

W związku brakiem dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący 
Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji. 
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