BRMG.0012.121.2019/KSiB

PROTOKÓŁ NR 14–12/2019
Z czternastego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 21 października 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 sześciu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji Strategii i Budżetu RMG został w
dniu 13 października 2019 r. wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej (Postanowienie Nr 1060/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z
dnia 22 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu).
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 14 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 udzielenia w
roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku – druk nr 331.
Referuje: Miejski Konserwator Zabytków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację
życiową, niepełnosprawność lub chorobę - druk nr 330.
Referuje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 – druk nr 339.
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – druk nr 342.
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie gotowości Miasta
Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r. – druk
nr 341.
Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej
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6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 338.
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o
partnerstwie publiczno – prywatnym – druk nr 333.
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w
trybie bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania
umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym – druk nr 332.
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty
miejscowej – druk nr 336.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Gdańska – druk nr 337.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 349.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

12. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 350.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

13. Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2019 roku.
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
w Biurze Prezydenta, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

14. Omówienie wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020
roku.
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
w Biurze Prezydenta

15. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Do Komisji, po sporządzeniu porządku posiedzenia, zostały skierowane do
zaopiniowania projekty uchwał:
• zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Gdańska – druk nr 351.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 5A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
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• zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – druk nr 352.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 5B.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
• zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
– druk nr 353.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 5C.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej –
druk nr 354.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 5D.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie

PUNKT – 1
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 331.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.305.2019).
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków, w imieniu
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, to jest druga w tym roku
uchwała dotacyjna. Tym razem w trybie awaryjnym musimy podjąć taką uchwałę,
bo jedna jest związana z pożarem budynku przy ul. Kwietniej 23. Spaliła się część
dachu. Oni występowali początkowo o remont budynku, ale jak się spalił dach to
prosimy o dofinansowanie tego dachu. To jest 100% dofinansowania w kwocie 100
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tys. zł. z groszami. To nie jest cały dach. To jest część dachu tego budynku.
Natomiast drugi to jest Bazylika Mariacka. Tam im nie starczyło pieniędzy z POIiŚ-iu.
Bazylika Mariacka ma osobną pulę pieniędzy. To jest milion złotych corocznie. One
są przyznawane na tej samej zasadzie co wszystkie środki na dotacje i w tym roku z
tego miliona do tej pory Bazylika wykorzystała 700 tys. zł. Stało się tak, że pieniędzy
z POIiŚ-iu nie starczyło na dokończenie posadzki. Natomiast pod tą posadzką zostały
położone wszelkie przewody. Istniejąca posadzka została zdjęta częściowo,
zdemontowana i uważamy, że to jest taki stan przed awaryjny, bo reszta posadzki
będzie zrobiona, a ¼ posadzki nie będzie zrobiona. Stąd ten fragment posadzki
wypadł z POIiŚ-iu i prosimy o dotację w trybie przed awaryjnym to jest 75% kosztów
czyli troszkę ponad 200 tys. zł.
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
331.

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 - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 331. (Opinia nr 14-12/79-66/2019).

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na
trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę - druk nr 330.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.304.2019).
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w imieniu wnioskodawcy
przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Zmiana dotyczy zmiany za odpłatność w dziennych domach pomocy dla
osób w podeszłym wieku. Z jednej strony zmieniamy troszkę słowniczek.
Ujednolicamy to z rządowym Programem Senior Plus, w ramach którego mamy
dofinansowanie na funkcjonowanie 2 dziennych domów pomocy. Tutaj tak samo
definiujemy kwestie wyżywienia. Zmiana dotyczy także ograniczania odpłatności w
przypadku nieobecności uczestników. To jest też tutaj bardziej doprecyzowane i
bardziej jasne dla samych uczestników jak i pracowników wydających decyzje.
Natomiast największa zmiana dotyczy tabeli odpłatności. Jest teraz ona węższa.
Wcześniej było to 16 progów dochodowych. One się zmieniały co 20%, co 25%. To
powodowało częstsze zmiany decyzji administracyjnych w sytuacji, kiedy zmienia się
dochód na osobę, która była uczestnikiem w dziennym domu wsparcia. Te progi
zostały teraz poszerzone. Zmiany są co 50% i to są najważniejsze zmiany dotyczące
tej uchwały.
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i zapytał czy zmiana tych progów wpływa na
podniesienie kosztów pobytu tych uczestników?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Nie. Koszty nawet spadną, dlatego, że w sytuacji, kiedy ocenialiśmy dwa progi
mniejszy i większy to ten większy zmniejszyliśmy do poziomu tego niższego. Będzie
się to wiązało z mniejszą stawką dla uczestnika tego domu.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Jako osoba wiekowa, mój przedział wiekowy korzysta z takich domów. Nie dotyczy
to tylko finansowania, ale i obiadów. Ja jestem zwolennikiem, żeby osoby mimo
wszystko korzystające jakąkolwiek, nawet najdrobniejszą kwotę miesięczną będą
uiszczały, np. w związku z wycieczką na grzyby, żeby nie w całości było to pokrywane
z budżetu miasta.
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Tutaj ta odpłatność jest, pani radna. My nie możemy pobierać odpłatności jedynie w
przypadku osób, które są poniżej kryterium dochodowego.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Jaki jest udział uczestnika? Jaka jest odpłatność?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Zależy od sytuacji danego mieszkańca. To są koszty od 40 zł, jeżeli ktoś jest w
najwyższym progu to jest wtedy 400 zł miesięcznie.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Czy to są osoby, które przychodzą i wychodzą?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
To jest pobyt 5-cio dniowy przez 8 godzin.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Są też obiady dzienne, gdzie np. przychodzą osoby i korzystają np. z posiłku i wtedy
też dopłacają?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Jeżeli jest to posiłek dowożony do miejsca zamieszkania w przypadku seniorów …
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Nie, jedzą w siedzibie, np. moja sąsiadka gdzieś na Łąkową chodzi i mają zajęcia,
bardzo fajne zresztą, ale również i obiady. Czy te koszty są przy współudziale?
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Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Tak. Jeżeli taka osoba jest w tym momencie uczestnikiem, przychodzi na krótszą
część dnia, bo jest taka możliwość, decyzja jest wydawana na 5 dni w tygodniu.
Każda osoba może zadeklarować, że będzie przychodziła np. tylko 2 dni w tygodniu.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Ale ta osoba również uczestniczy w finansowaniu?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Tak i w tym momencie jest też decyzja o odpłatności.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Jaką kwotę taka osoba uiszcza?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Nie uiszczają tylko takie osoby, które są poniżej kryterium dochodowego. Inne
uiszczają.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
W jakiej części?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Taka osoba musiałaby być uczestnikiem dziennego domu.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Tak.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Przykładowo jeżeli taka osoba ma 1000 zł emerytury to jaka jest odpłatność?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Maksymalny koszt, który teraz mamy to jest w przypadku dziennego domu pomocy
to jest 750 zł. To jest stawka miesięczna i maksymalna odpłatność jest 50% czyli
maksymalnie to będzie 385 zł.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Za same obiady?
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Za cały pobyt. Taka osoba ma możliwość, jeżeli przyjdzie tylko na obiad to jakby jej
decyzja, ale ona ma możliwość skorzystania ze wsparcia, które jest w ramach
dziennego domu pomocy przyjścia na 8 godzin, udział w zajęciach. Jeżeli nie
przyjdzie, bo ma np. inne zainteresowania to w tym momencie jest też pomniejszana
ta odpłatność.
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Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
W związku z tym, tak jak wszyscy wiemy, dzisiaj też pani Prezydent mówiła nam
radnym, że idzie kryzys. Trzeba będzie szukać też jakiś chociaż minimalnych
oszczędności. W każdym obszarze trzeba będzie te grosiki powoli liczyć i np. jak ktoś
korzysta z jakiejś wycieczki to ja uważam, że powinni jakąś minimalną kwotę np. 10
zł dopłacić, a wycieczka do Torunia np. 20 zł. Chodzi o to, żeby było
współuczestnictwo w minimalnym zakresie. To nas i tak nie uratuje oczywiście, ale
żeby nie było za darmo.
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Również jesteśmy tego samego zdania.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 330.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Męczykowskiego – Zastępcę Dyrektora ds.
programów społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a
następnie po przeprowadzonej dyskusji przystąpiła do głosowania, w wyniku którego,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 330. (Opinia nr 14-12/80-67/2019).

PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 - druk nr 339.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.313.2019).
Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego,
w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowny panie Przewodniczący, szanowni państwo radni członkowie
Komisji, uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta
Gdańska zwiększającej środki na realizację tegorocznego, szczegółowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska o kwotę 500 tys. zł. Kwota ta wynika ze
zwiększenia wynikającego z ilości sprzedanego alkoholu detalicznie, wpłat od tej
sprzedaży, które wpłynęły do miasta. Jest to drugie zwiększenie w tym roku.
Pierwsze było na sesji majowej o 600 tys. zł. To jest drugie o 500 tys. zł. Ujęte są
już tutaj dochody z miesięcy letnich. Można powiedzieć, że lato było upojne
dosłownie, a nie w przenośni, przy czym chciałam też powiedzieć, że z badań, które
w tym roku robimy wynika, że są to głównie dochody od sprzedaży alkoholu turystom,
nie mieszkańcom Gdańska. Tutaj jakiegoś drastycznego przyrostu spożywania
alkoholu na całe szczęście nie odnotowujemy. Jeśli chodzi o to na co chcielibyśmy
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te środki przeznaczyć, trudno jest już w tym czasie ogłaszać konkurs w trybie ustawy
o zdrowiu publicznym, bo czas przeprowadzenia konkursu powodowałby iż na
realizację praktycznie zostałby grudzień, ewentualnie ostatni tydzień listopada, w
związku z tym w oparciu o jednostki organizacyjne miasta i wydziały Urzędu
chcielibyśmy przeznaczyć te środki m.in. na wsparcie, bieżące remonty i
wyposażenie placówek opiekuńczo – wychowawczych realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi lub zagrożone tego
rodzaju problemami i na ten cel chcielibyśmy przeznaczyć 120 tys. zł. Są to placówki
całodobowe, których dzieci przebywają w związku z niewydolnością wychowawczą,
bardzo często, która jest skutkiem nadużywania alkoholu bądź narkotyków. Jako
druga pozycja pod względem wielkości są to środki na zwiększenie działalności
pogotowania socjalnego zarówno w zakresie wynagrodzeń kadry tego pogotowania
jak i na remonty bieżące, szczególnie dotkliwe latem, w sytuacjach, kiedy w
pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zawszonych i z innymi chorobami skórnymi
temperatura w pomieszczeniach przekraczała 30 stopni, w związku z tym trudno było
tam umieszczać osoby w stanie upojenia alkoholowego. Tam konieczne jest
poprawienie cyrkulacji powietrza. Konieczny jest też również remont bądź wymiana
drzwi. Jak państwo sobie zdajecie sprawę w placówkach takich drzwi muszą być
otwierane do zewnątrz. Są osoby, które walczą z tym, że zostały poddane
ograniczeniu wolności do 48 godzin w związku ze stanem upojenia i zagrożeniem dla
siebie, otoczenia i przestrzeni publicznej, w związku z tym część drzwi nadaje się
tylko i wyłącznie do wymiany. Na to włącznie chcielibyśmy przeznaczyć 93 tys. zł.
Tutaj też jest konieczność zakupu materacy. Natomiast ponieważ te materace,
kończy się w tej chwili umowa 3-letnia dla obecnego realizatora tej umowy te
materace chcemy zakupić przez naszą jednostkę miejską i udostępnić pogotowiu po
to, żeby nie było sytuacji, że na koniec umowy dofinansowujemy w jakiś szczególny
sposób podmiot, który nie wiadomo, czy po 1 stycznia to zadanie będzie realizował.
Dodatkowo zwiększamy środki na szkolenia i to szkolenia zarówno kadry jak i
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i kadry Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, również kadry współpracującej. W tym zakresie to jest
kadry pedagogicznej szkół i placówek edukacyjnych oraz pracowników służby
zdrowia przede wszystkim w zakresie identyfikowania przemocy w rodzinie
wynikającej z alkoholu. Dodatkowo zwiększamy również środki na podnoszenie
kwalifikacji osób zajmujących się realizacją programu, a będących pracownikami
Wydziału Rozwoju Społecznego, zakup publikacji dotyczącej profilaktyki uzależnień.
Część również przeznaczamy na ekspertyzę prawną dotyczącą połączenia zadań z
zakresu zdrowia publicznego i uzależnień realizowanych przez Gdański Ośrodek
Promocji Zdrowia i przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Szkolenia dla
pracowników, jak już mówiłam, jak i na zwiększenie możliwości monitorowania
realizacji zadań zleconych przez Miasto, a dotyczących profilaktyki alkoholowo –
narkotykowej.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i zapytał:
Jak pani wspomniała to już jest drugie zwiększenie z tego kapslowego. Czy
spodziewamy się kolejnej takiej korekty jeszcze w tym roku? W jaki sposób są liczone
te ewentualne przyrosty tej kwoty? Trochę niepokojące jest to, że w miesiącu
październiku być może jeszcze później jakaś korekta się pojawi? Jak sama pani
powiedziała tak ad hoc ciężko jakikolwiek program zrealizować za te środki. Jaka
jest metodologia? Czy liczenie ewentualnych wpływów jest narzucone jakoś przez
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ustawę? Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na to w jaki sposób to jest naliczane, bo
rozmawiałem z członkiem z członkiem tej komisji i mówi, że przychodzą środki,
macie pół miliona i co mamy z nimi zrobić, a te środki jeżeli byłaby przemyślana
struktura ich wydatkowania to mogłoby jakby zdecydowanie lepiej służyć walkom z
alkoholizmem czy z narkomanią. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić?
Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Szanowny panie Przewodniczący, informacje o wielkości środków my otrzymujemy z
Wydziału Gospodarki Komunalnej, która zajmuje się koncesjami na różne kategorie
napojów alkoholowych, natomiast jeśli chodzi o wielkość i sposób wpływu to są
wpływy ustalone ze sprzedaży detalicznej. Od tych zarówno od sprzedaży sklepowej
jak i od sprzedaży gastronomicznej w zależności od rodzaju koncesji dotyczącej też
zawartości alkoholu w płynach, które są sprzedawane różnie jest ustalana
odpłatność. Wielkości te są pokłosiem tego co się dzieje i jak alkohol jest kupowany.
Trudno mi powiedzieć, tu bym prosiła ewentualnie Wydział Gospodarki Komunalnej
o odpowiedź czy jest możliwość żebyśmy inaczej to szacowali?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Świeżo co żeśmy analizowali sprawę w Referacie Handlu, który jest odpowiedzialny
za przyznawanie koncesji zarówno na sprzedaż alkoholu tzw. koncesji stałych, ale
spora część wpływów do budżetu miasta tak naprawdę pochodzi z tzw.
jednorazówek, czyli z tych imprez, które odbywają się plenerowo i to ma wpływ
olbrzymi też na zróżnicowanie budżetu. My oczywiście na podstawie tych stałych
zezwoleń, które mamy, jesteśmy mniej więcej w stanie oszacować wpływy, ale
niestety czasami miejsca, które mają zgodę na sprzedaż alkoholu się zamykają.
Wtedy zezwolenie jest wygaszane, np. wiąże się to z zamknięciem restauracji,
zamknięciem sklepu monopolowego itp. wydarzeniami, w związku z czym to są te
sprawy, które mogą mieć wpływ na niedoszacowanie budżetu. W tym wypadku i w
tym roku akurat mieliśmy taką sytuację, że dostaliśmy troszeczkę więcej środków z
tytułu kapslowego. Będziemy za każdym razem starali się robić to jak najdokładniej
możemy, ale wolimy tą sytuację, że mamy nadwyżkę niż w drugą stronę, że jest
deficyt.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, że terminy płatności ostatniej raty przypadają
na 30 września, stąd zwiększenie i jeżeli w ogóle jest zwiększenie to jest ten okres.
To jest raz, a po drugie jeśli będą niewykorzystane środki na ten cel to siłą rzeczy w
przyszłym roku będzie odtworzenie tych środków. Nie możemy tych środków
przeznaczyć na inne cele. Te pieniądze nie przepadają. Cały czas są znaczone.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Prośba do Wydziału Rozwoju Społecznego, żeby mieć jakiś program w zanadrzu
przygotowany, który można by było dość szybko uruchomić.
Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jest cały program do 2020 roku uchwalony przez Radę Miasta, gdzie są środki też do
poszczególnych zadań przypisane. My możemy tylko tę kwotę jaką szacujemy na
początek przyszłego roku już jest ustalone to 13 mln zł. Czyli uwzględniając tą
kwotę, którą mieliśmy na początku 2019 roku plus to zwiększenie, które było w maju,
bo wtedy było 12 mln 400 tys. zł plus to 600 tys. zł to już w tej chwili w budżecie
roku 2020 jest przyjęte 13 mln zł czyli jakby to tym zwiększeniu majowym od samego
początku. Jak będziemy ogłaszać konkurs po 15 listopada to już z uwzględnieniem
tej kwoty.
9

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jestem ciekawa, jakby pani mogła coś więcej opowiedzieć o tych szkoleniach, bo
dość mnie zaskoczyła ta kwota, że jest to 60 tys. zł na szkolenia, 10 tys. zł na
publikacje, daje nam 70 tys. zł to jest tyle co na remonty bieżące i doposażenie i
ciekawa jestem czy coś więcej wiadomo o tych szkoleniach? Jaka liczba pracowników
zostanie skierowana na szkolenia?
Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeśli chodzi o szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych to dotyczy ono wszystkich członków Komisji, dlatego, że zawsze w
ostatnim kwartale roku danego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która ma obowiązek ustawowy ustawicznego dokształcania się takie
szkolenie dla wszystkich swoich członków organizuje. Czasami również uczestniczą
w nim pracownicy Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jeśli są tylko wolne
miejsca. Jeśli chodzi o szkolenie za pośrednictwem MOPR-u to są to przede wszystkim
szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jak i przedstawicieli
placówek oświatowych, a również żłobków i klubów dziecięcych, w tym i tych, które
są niepubliczne i jest to przede wszystkim kontynuacja szkoleń z roku 2017 i 2018 na
temat procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka i rozpoznawania
sytuacji krzywdzenia dziecka również i tam, gdzie to jest związane z alkoholem. Jeśli
chodzi o szkolenia dla pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego to przede
wszystkim chodzi nam o szkolenia, które pozwolą zwiększyć w znaczący sposób udział
pracowników nie realizujących zadań z zakresu profilaktyki na co dzień w kontroli
realizacji zadań. Pracownicy, którzy zajmują się stricte programem profilaktycznym
to są tak naprawdę 4 osoby w wydziale, co przy tej zwiększającej się kwocie jest
liczbą niewystarczającą po to, żeby sprawdzić czy realizowane zadania są
prowadzone w sposób właściwy, stąd tak jak w przypadku innych takich działań
kontrolnych, które np. przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku w odniesieniu do szkół
niepublicznych tych, które korzystają z subwencji oświatowej i zajmują się
kształceniem dorosłych, a których efekty były dość spektakularne, chyba mogę tak
powiedzieć, pani Skarbnik, bo z tego co pamiętam kwoty dotyczyły nawet
milionowych przekroczeń jeśli chodzi o zwroty. Tu oczywiście nie idziemy z
zamiarem kontrolowania w taki sposób, aby te środki zostały zwracane, bo to nie
jest ten cel, natomiast biorąc pod uwagę, że sprawozdania z realizacji tego programu
składamy corocznie zarówno do Wojewody, jak i do Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i również biorąc pod uwagę to, że
stoimy przed przygotowaniem w przyszłym roku kolejnego programu wieloletniego
ramowego dotyczącego profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych te dane
będą nam bardzo przydatne do tego, żeby kolejny program wieloletni i kolejne
programy szczegółowe opracować z uwzględnieniem informacji, które nam się uda
w wyniku tych kontroli pozyskać.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 339.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora ds. usług
społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie po przeprowadzonej
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dyskusji przystąpiła do głosowania, w wyniku którego, jednogłośnie - 6 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 339.
(Opinia nr 14-12/81-68/2019).

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży - druk nr 342.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.316.2019).
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych
w Wydziale Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: Szanowny Panie Przewodniczący, szanowna Komisjo, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o pozytywne zaopiniowanie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i
Młodzieży. Zmiana dotyczy aktualizacji statutu jednostki, która została powołana 30
września 2010 roku i od tego czasu ani razu nie miała aktualizowanego statutu. Nie
było żadnych wprowadzanych zmian, a szczegółowy zakres opowie pani dyrektor
ośrodka po krótce, bo to nie są duże zmiany.
Pani Teresa Smoła – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży
Szanowni państwo najważniejsza zmiana, która jest zawarta w tym statucie to
przede wszystkim aktualizacja prawna, a przede wszystkim poszerzenie kontekstu,
do którego jest kierowana nasza oferta. We wcześniejszym statucie odbiorcą naszej
oferty były osoby z rodzin z problemem alkoholowym i związane z ryzykiem
uzależnienia. Natomiast ta nowa formuła statutu pozwala nam na to, żeby poszerzyć
problematykę czyli objąć pomocą osoby również zagrożone utratą zdrowia
psychicznego, czyli jest to szersza formuła i w związku z tym mamy możliwość
skierowania jej do szerszego odbiorcy. To się wiąże również z możliwością
finansowania usług ośrodka nie tylko tych alkoholowych, ale również zdrowia
psychicznego. To jest najistotniejsza zmiana, która przyświecała zmianie tego
statutu.
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
342.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – Zastępcę Dyrektora ds. Programów i
Projektów Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie, w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 342. (Opinia nr 14-12/8269/2019).
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PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie gotowości Miasta
Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r. - druk
nr 341.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.315.2019).
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie Przewodniczący, szanowna Komisjo, projektu uchwały, który mówi
o tym, żeby udzielić pani Prezydent prawa do podjęcia działań w zakresie
niezbędnym, aby Miasto Gdańsk mogło ubiegać się o tytuł miasta gospodarza
światowego Jamboree Skautowego. Sprawa wygląda w następujący sposób, a
mianowicie we wrześniu w Kuala Lumpur zapadła decyzja, że ZHP jest jedynym
kandydatem do zorganizowania tej imprezy. W związku z powyższym na mocy listu
intencyjnego, który został podpisany w kwietniu między miastem Gdańsk i ZHP do
końca bieżącego roku powinniśmy zawrzeć ewentualne porozumienie z ZHP oraz ze
spółką Polan, na którym to terenie ZHP chciałoby zorganizować ten zlot. Teren został
wskazany ze względu na fakt, iż wcześniejsze badania możliwości zorganizowania tej
imprezy w innym miejscu spaliły na panewce. Nie ma innego terenu w granicach
administracyjnych miasta, które spełnia wymogi Światowego Jamboree Skautowego,
czyli jest terenem powyżej 300 ha stosunkowo bezdrzewnych. Takiego terenu nie
mamy na terenie Gdańska, a poza tym wszystkie inwestycje, które zostały
poczynione na potrzebę zlotu w 2018 roku i na potrzebę zlotu, który odbędzie się w
przyszłym roku zwalniają miasto z jakichś większych opłat i większych inwestycji.
Dzięki organizacji i planom zorganizowania Jamboree w 2023 roku i między innymi
dzięki temu udało się wybudować most zwodzony na Wyspę Sobieszewską, który w
tym momencie zapewni w razie co obsługę tejże imprezy. Jeżeli chodzi o
przygotowania i dalsze kroki co powinniśmy zrobić, to tak jak mówię, ZHP, żeby w
przyszłym roku we wrześniu mogło zostać ogłoszone pełnoprawnym miastem
organizatorem musi mieć zapewnienia i gwarancje ze strony miasta, ze strony Rządu
Polskiego, że jesteśmy wspólnie w stanie tą imprezę zorganizować i do tego
potrzebne są odpowiednie umowy. Ta uchwała pozwoli tylko i wyłącznie podpisywać
pani Prezydent dokumenty związane z umowami. Przypominam, żeby umowy były na
odpowiednim poziomie merytoryki i związane z tym, z czym się wiąże organizacja
tej imprezy będziemy jeszcze potrzebowali dokonać zmian w WPF-ie na rok 2026 i
2027. Także na pewno jeszcze na sesję z tym tematem wrócimy, albo będzie to
listopad, albo grudzień, tak jak przypominam na mocy listu intencyjnego do końca
grudnia musimy te umowy podpisać. Obecnie trwają już prace koncepcyjne jeżeli
chodzi o wyliczenie poszczególnych stawek za m. in. czy to dzierżawę terenu, znowu
założenie łąki na tym terenie, kwestie związane z organizacją transportu,
udostępnieniem obiektów takich jak Amber EXPO, obiektów kultury, takich jak
chociażby Hevelianum, ECS i inne wartościowe miejsca kulturalne, które znajdują
się w mieście, także tych kwestii do przeliczenia troszeczkę jest. Obstawiam, na
chwilę obecną wyszedł mi mniej więcej koszt zorganizowania Światowego Jamboree
w 2027 roku co na dzień dzisiejszy jest jak wróżenie z fusów, bo nie wiemy jakie
będą stawki czegokolwiek, ale może to być kwota koło 12-13 do 15 mln zł tylko płatna
w latach 2026 i 2027. Na pewno mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia i to,
w jaki sposób były podpisane umowy wiemy jak te koszty stosunkowo zoptymalizować
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i przełożyć je tylko na 2 lata, że mogę teraz nawet być pewny, że to co dzisiaj
podpiszemy to będzie tak naprawdę podział obowiązków między miastem a ZHP. To
co musi zrobić miasto, to co musi zrobić ZHP. Pamiętajmy, że też impreza ta jest w
największej mierze płatna ze składek uczestników, więc to jest tylko i wyłącznie
nasza cegiełka i wkład w organizację tej imprezy. Myślę, że gościć skautów z ponad
170 krajów świata podczas największego edukacyjnego wydarzenia na świecie jest
to na pewno wyzwanie i tak samo dalszy motor napędowy do dalszego rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej.
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
341.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Łukasza Kłosa – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 341. (Opinia nr 14-12/83-70/2019).

PUNKT – 5A i 5B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
- druk nr 351.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.325.2019).
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 352.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.326.2019).
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekty uchwał.
Powiedziała: Chciałabym omówić obie uchwały razem. Uchwały można traktować
tożsamo, ponieważ zmiany w obu tych uchwałach polegają na tym samym, to znaczy
zmieniamy tylko okres wejścia w życie zmiany częstotliwości odbioru odpadów z
terenu nieruchomości na terenie Miasta Gdańska. Zmieniamy ze stycznia na luty. Jest
to podyktowane planowanymi zmianami z jakimi przyjdziemy do państwa na
najbliższej, kolejnej sesji listopadowej, co jest jakby efektem zmiany ustawy
utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektów uchwał, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał po kolei pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedstawionych projektów uchwał.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 351. (Opinia nr 14-12/84-71/2019).

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 352. (Opinia nr 14-12/85-72/2019).

PUNKT – 5C
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
wykorzystywanych jedynie przez część roku - druk nr 353.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.327.2019).
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Ta zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany ustawy utrzymania czystości
i porządku w Gminach. Musimy do końca roku dokonać zmiany w stawkach dla
nieruchomości, które prowadzą selektywną zbiórkę i mówimy tu o nieruchomościach
właśnie letniskowych. Ustawodawca nakłada maksymalną stawkę jaką może nadać
tym nieruchomościom i jest to stawka dokładnie 169,30 zł, natomiast my wnosimy o
stawkę 165 zł dla nieruchomości, które prowadzą selektywną zbiórkę i musimy to
dokonać do końca roku.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie dopytał jaka wcześniej była opłata.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Wcześniej była to opłata 227,86 zł.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Czy do domków letniskowych zaliczamy ogródki działkowe?
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie. Ogródki działkowe to są nieruchomości tzw. niezamieszkane, na których
powstają odpady komunalne. One są obliczane według systemu pojemnikowego.

14

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 353.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 353. (Opinia nr 14-12/86-73/2019).

PUNKT – 5D
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej - druk nr 354.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.328.2019).
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Ten projekt uchwały jest konsekwencją tej poprzedniej uchwały, czyli
zmieniamy deklaracje właśnie dla tego rodzaju nieruchomości i wpisujemy tą
stawkę, którą przyjmujemy tą uchwałą poprzednią. Przy okazji tej zmiany
wprowadziliśmy zmianę w zakresie przepisów RODO. To jest też taka porządkowa
zmiana.
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
354.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 354. (Opinia nr 14-12/87-74/2019).

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo
– Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku - druk nr 338.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.312.2019).
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Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: szanowni państwo uchwała stanowi o dokapitalizowaniu spółki GIWK
kwotą 30 tys. zł. Jest to kwota pochodząca czy zabezpieczona w Budżecie
Obywatelskim. Z tych pieniążków, tak jak żeśmy napisali zresztą w uzasadnieniu
zostanie wybudowana mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim tzw. zamgławiacz.
Podobny zamgławiacz jako drugi spółka wybuduje ze środków własnych też, tylko w
innym rejonie Parku. O tym stanowi uchwała. 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
338.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 338.
(Opinia nr 14-12/88-75/2019).

PUNKT – 7
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o
partnerstwie publiczno – prywatnym - druk nr 333.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.307.2019).
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo, druk stanowi o możliwości zbycia przez Gminę
nieruchomości na rzecz inwestora, który realizuje przedsięwzięcie w formule PPP.
Jeżeli chodzi o Dolne Miasto to planujemy podpisanie umowy do końca listopada
bieżącego roku z inwestorem, który był drugi w kolejności w postępowaniu. Jest to
firma GGI, która jest konsorcjum spółek Euro Styl i INOPA. To są spółki tego samego
właściciela czyli Dom Development. Jeżeli chodzi o Dolne Miasto to mówimy o
nieruchomościach i możliwości ich zbycia co nie odbędzie się dziś, ani jutro, ani
przed podpisaniem umowy, tylko oczywiście po podpisaniu umowy, a przede
wszystkim to nastąpi w przyszłym roku, ponieważ tak wynika z harmonogramu
przygotowań przedsięwzięcia do realizacji, czyli w momencie, kiedy inwestor będzie
miał zabezpieczone pozwolenie na budowę, będzie miał zabezpieczone środki na
finansowanie przedsięwzięcia wówczas jednorazowo nastąpi zbycie tych
nieruchomości. Dlaczego do państwa przychodzimy dopiero teraz z tą uchwałą?
Dlatego, że w sierpniu została podjęta uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie
zbywania nieruchomości, która to uchwała wprowadziła zmiany do regulaminu
zbywania nieruchomości przez Wydział Skarbu, gdzie do tej pory byliśmy tam jako
PPP włączeni do całej tej procedury, natomiast w sierpniu zostaliśmy wyłączeni i
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automatycznie będąc w trakcie postępowania już nie mamy innej możliwości jak
tylko przy projekcie, który już funkcjonuje podejść do państwa z prośbą, wnioskiem
o wyrażenie takiej zgody, która to zgoda jest zapisana już w umowie, a wynika z
postępowania, gdzie umowa była załącznikiem, który nie ma prawa ulec zmianie
jeżeli dochodzi do podpisania umowy i to wynika na wprost z zapisów ustawowych,
także nie możemy jej zmieniać.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i dopytał, że przenosimy zgodę na sprzedaż tych
nieruchomości z tego podmiotu, który się wycofał dla tego podmiotu, który wszedł
jako drugi.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak jest. Wycofało się Doraco z różnych względów i mieliśmy prawo sięgnąć po
drugiego inwestora w kolejności, który złożył najkorzystniejszą ofertę i była to
właśnie firma GGI.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Pani dyrektor proszę powiedzieć coś więcej na temat tego partnerstwa publiczno –
prywatnego. Jakie dokładne plany ma w tej chwili ta firma, która wchodzi na miejsce
Doraco?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Ona nie wchodzi na miejsce Doraco. Ona wchodzi na swoje.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Czyli drugi w kolejności oferent. Rozumiem, ale było w planach, że Doraco wejdzie.
Chciałabym się trochę więcej dowiedzieć na temat tych projektów.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
To znaczy?
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Co takiego będzie tam spółka robiła? Na czym polega to partnerstwo publiczno –
prywatne akurat w tym konkretnym przypadku.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Szanowni państwo. Krzysiu rozda mapkę, na której widać o jakie nieruchomości
chodzi. Są to nieruchomości, które będziemy właśnie sprzedawali na rzecz i są
wymienione w tej uchwale i na wprost widać, gdzie one się znajdują, przy czym
celami publicznymi, które będą realizowane w ramach tego projektu, gdzie powstaną
nowe przestrzenie publiczne w postaci zieleni zagospodarowanej wzdłuż nabrzeża
Motławy, będą też rewitalizowane stare kamienice w postaci Łąkowej 50, 51, 52,
gdzie najprawdopodobniej powstanie hotel. Były to bardzo trudne nieruchomości,
czy budynki, do rewitalizacji, bowiem są tam różne poziomy w tych budynkach, a
powinny być scalone, żeby mogły tworzyć całą formułę zabudowy i próbowały to
zrobić nasze TBS-y, ale inwestycja była tak droga, że nie zwróciłaby się w czynszu,
w związku z powyższym postanowiliśmy te nieruchomości włączyć do tego
postępowania. Nastąpi też rewitalizacja szkoły i boiska. Z tego budynku
historycznego przy ul. Śluzy 3 będą też zrewitalizowane czy wybudowane nowe drogi,
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zajezdnia, która dzisiaj nie funkcjonuje w ogóle jako obiekt godny, bo dzisiaj tam
niestety albo są puste pomieszczenia, albo część pomieszczeń wynajętych jest pod
parking i cały teren przed zajezdnią też jest parkingiem.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Kompletna ruina.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Będzie rewitalizowane czy wybudowane wręcz nowe przedszkole na obszarze
obecnego przedszkola, przy czym przedszkole będzie funkcjonowało tak długo, póki
się nie wybuduje nowe przedszkole. Będzie to większe przedszkole, które zaspokoi
potrzeby przyszłych nowych mieszkańców tej dzielnicy, czyli będzie 6 oddziałów na
150 do 200 dzieci.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
W którym miejscu to przedszkole ma być?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Tam, gdzie dzisiaj jest to przedszkole. Tam jest jedno przedszkole przy ul. Szuwary.
Najbliżej Podwala Przedmiejskiego.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Wiem, to moja dzielnica. Tamto przedszkole to naprawdę jest …
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Myśmy tam byli, myśmy je oglądali, myśmy też rozmawiali z WRS-em przygotowując
się w ogóle do tego projektu jakie cele publiczne oni widzieliby aby można było
zrealizować. Jednym z celów publicznych też była ewentualnie możliwość, ale to
była otwarta jeszcze formuła, zanim żeśmy dokonali ostatecznych ustaleń, była też
możliwość wybudowania DPS-u, ale żaden z inwestorów nie zdecydował się na tego
rodzaju inwestycję, bowiem jak to w partnerstwie publicznym bywa musieliby przez
jakiś pierwszy czas zarządzać tym obiektem, a tego już nikt nie chciał zrobić. Czyli
powstaną te cele publiczne, które wymieniłam i one będą za wartość nieruchomości,
które będziemy chcieli sprzedać, a wartość ta wynosi według ostatniego najbardziej
aktualnego operatu z sierpnia bieżącego roku wynosi ok 40 mln zł.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Czyli jakie prace będą w tamtym przedszkolu możliwe na dzień dzisiejszy?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Będzie wybudowane nowe przedszkole.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Czyli co z tym przedszkolem?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
To przedszkole będzie zlikwidowane. Będzie funkcjonowało tak długo, dopóki nie
powstanie nowe.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Chciałabym wiedzieć, jeżeli można, kiedy państwo przewidujecie, że nastąpi ta
sprzedaż nieruchomości?
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Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
W przyszłym roku.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Czyli to znaczy zanim zostaną zrealizowane te wszystkie cele przez inwestora, tak?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Ale będzie musiał mieć, tak jak powiedziałam, żeby doszło do zbycia nieruchomości
on musi mieć pozwolenie na budowę ostateczne, on musi mieć zabezpieczone środki
finansowe nie tylko własne, ale także z instytucji, która będzie finansowała
obojętnie czy to będzie spółka matka, czy to będą wewnętrzne jakieś pożyczki
podporządkowane, czy to będzie bank, muszą być zabezpieczone pieniądze, które
będziemy widzieli na koncie firmy, jeżeli to będzie pożyczka lub jeżeli to będzie
bank to będzie deklaracja banku, że taki kredyt będzie spółce udzielony. To musi
być pewne finansowanie.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Czyli to nie będzie to tym, jak on zrealizuje te wszystkie cele?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Nie. On musi mieć na czym realizować te cele. To chodziło też o to, żeby móc
sprzedać te nieruchomości wtedy, kiedy on będzie gotowy do ich zabudowy, a będzie
gotowy jak będzie miał pozwolenie na budowę.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
To etapami będzie szło pewnie?
Pan Krzysztof Maciejewicz – p.o. Kierownika Centrum Partnerstwa i Biznesu w
Wydziale Polityki Gospodarczej
W uchwale są wyszczegółowione tylko nieruchomości, które są celu komercyjnego i
są sprzedawane. Wszystkie te, na których będą obiekty celu publicznego czyli boiska,
itp. nie idą pod sprzedaż. Żeby nie było wątpliwości.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Ani żadne drogi.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Myślałam, że ta sprzedaż następuje wtedy, kiedy on już zrealizuje jakieś cele z tej
umowy.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Zobowiązuje się do realizacji w umowie.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Czyli on się zobowiązuje i tutaj Miasto najpierw sprzedaje…
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak, ale nie najpierw pod nic, tylko najpierw wtedy, kiedy jest pewne pozwolenie
ostateczne i są środki finansowe. Mało tego, musi być jego udział własny oczywiście
też, ale sama ustawa też daje nam pewne zabezpieczenie, które stanowi o tym, że
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jeżeli inwestor nie zrealizuje celów publicznych tych, które są zawarte w umowie,
nieruchomości muszą wrócić do miasta. Także to też jest zabezpieczenie, które my
nie musimy wpisywać w umowę, bowiem wynika z samej ustawy.
Pan Krzysztof Maciejewicz – p.o. Kierownika Centrum Partnerstwa i Biznesu w
Wydziale Polityki Gospodarczej
To jest taka konstrukcja, że w momencie, kiedy już sprzedajemy to tam jest
zapisane, ze jeżeli przedsięwzięcie nie będzie realizowane zgodnie z zapisami
umowy to zawierana jest tym samym umowa odsprzedaży, czyli my kupujemy za te
same pieniądze z powrotem te nieruchomości. Jeżeli inwestor kupi od nas i nie
zrealizuje nic to my za te same 40 mln zł odkupimy od niego te nieruchomości i one
z powrotem wrócą do nas.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Bez znaczenia jakie nakłady ewentualnie poniósł.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Jest założony harmonogram, którego inwestor musi przestrzegać, bo inaczej pójdą
też za tym kary. Chyba, że będą jakieś szczególne przypadki, np. nie dogadanie z
Konserwatorem, albo przedłużające się badania archeologiczne, takie tematy, które
są niezależne od samego inwestora, wówczas harmonogram może ulec przesuwaniu.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jeszcze chciałam zapytać, bo też się zgłaszali do mnie radni dzielnicowi Śródmieścia,
czy coś byście państwo mogli powiedzieć na czym polegają ich wątpliwości, bo wiem,
że chyba się zgłaszali też do was z prośbą o wyjaśnienie.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Chodziło o boisko przy SP 65.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Tam było PPP planowane.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Proszę państwa to jest właśnie to PPP tylko z racji tego, że się przedłużyło, że
Doraco…
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Znacznie się przedłużyło.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
O rok. Ten cel jest ustalony jako priorytetowy, także my się będziemy spotykali z
Radą Dzielnicy i będziemy im to też tłumaczyli. Jesteśmy już po wstępnych
dyskusjach z DRMG, z WRS-em i tutaj my sami wiemy, jak wygląda to w
harmonogramie jako Wydział Polityki Gospodarczej i niestety jest to
zniecierpliwienie państwa radnych dzielnicy i rodziców i samej dyrekcji szkoły i
jesteśmy w stanie to jak najbardziej zrozumieć, natomiast to też było coś
niezależnego od nas. Chcieliśmy zrobić to w partnerstwie publiczno – prywatnym,
żeby miasto mogło środki, które ewentualnie przeznaczyłoby na remont boiska mogło
przeznaczyć na coś innego, żeby było więcej inwestycji w tym rejonie
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zrealizowanych. Myślę, że radni przyjmą to uzasadnienie nasze, bowiem gdyby doszło
znowu do odstąpienia przez inwestora to dzisiaj już wiemy, podjęliśmy takie
działania, że przygotowujemy wszystko i wtedy wówczas miasto samo będzie
realizowało to boisko. Czyli harmonogram realizacji tego boiska już będzie taki sam
czy on będzie zrealizowany przez partnera prywatnego czy przez samo miasto.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Krótko mówiąc to o co się najbardziej martwili tak czy siak będzie zrealizowane bez
względu na losy inwestycji.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Rok 2020-2021 to będzie rozpoczęcie inwestycji. Rok szkolny 2021-2022 to będzie
zakończenie, tak, żeby dzieci w roku szkolnym mogły korzystać już z tego boiska.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Pani dyrektor jak już mówimy o boiskach to sprawa boiska Pałacu Młodzieży?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani radna to nie jest dzisiejszy temat.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Nie znam wszystkich boisk.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Myślę, że warto się ewentualnie zgłosić do Wydziału Rozwoju Społecznego, albo do
pana Dawidowskiego. Trzymajmy się porządku obrad.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 333.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a
następnie po przeprowadzonej dyskusji przystąpiła do głosowania, w wyniku którego,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 333. (Opinia nr 14-12/89-76/2019).

PUNKT – 8
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o
partnerstwie publiczno – prywatnym - druk nr 332.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.306.2019).
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Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Wyspa Spichrzów, ten sam powód dlaczego jesteśmy tutaj u państwa z
tą uchwałą, ponieważ inwestor właśnie uzyskał, właśnie dzisiaj do mnie dzwonił, że
uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę i będzie przystępował po podjęciu tej
uchwały do zakupu tych nieruchomości, bo ma już spełnione wszystkie wymagania,
które żeśmy narzucili mu umową. Czyli ma właśnie to ostateczne pozwolenie na
budowę, czyli już nieodwracalne. On już tam będzie miał prawie stan zerowy, bo
jest po badaniach archeologicznych. Już wszystko wie co się tam znajduje i
oczywiście ma finansowanie na to przedsięwzięcie. Także też już będzie ruszał. Tutaj
już jest zupełnie bez obaw, bo inwestor jest tak mocno zaangażowany i tak
rozpędzony w boju, że po prostu już czeka na możliwość realizacji tego
przedsięwzięcia.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i zapytał, jakie są tam cele publiczne.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
W tej inwestycji celami publicznymi są: Długie Pobrzeże między Zieloną Bramą a
Targiem Rybnym, kładka, most zwodzony Stągiewny, marina i układ komunikacyjny
to co już nastąpiło, czyli otwarcie Podwala Przedmiejskiego.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek komisji
Te cele, o których pani przed chwilą powiedziała kiedy one będą realizowane?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Jeżeli chodzi o kładkę to ono już jest prawie gotowa, tylko jest kwestia uzyskania
zgód wszystkich od Urzędu Morskiego, takiego odbioru i ona do końca roku będzie
zrealizowana i najprawdopodobniej otwarta, a jeżeli nie to wynikać to będzie tylko
z kwestii proceduralnych. Jeżeli chodzi o nabrzeże nr 9 to jest zrobione. Układ
komunikacyjny, o którym powiedziałam Chmielna – Podwale Przedmiejskie to jest
zrobione. Już są pozwolenia na marinę i na most Stągiewny, także to wszystko już
jest bardzo mocno rozpędzone.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 332.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a
następnie po przeprowadzonej dyskusji przystąpiła do głosowania, w wyniku którego,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 332. (Opinia nr 14-12/90-77/2019).

PUNKT – 9
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty miejscowej
- druk nr 336.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.310.2019).
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Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: szanowni państwo, panie przewodniczący uchwała w sprawie opłaty
miejscowej proponujemy ustalić stawkę na poziomie 2,31 zł dziennie. To jest dla
wszystkich osób fizycznych, które przebywają dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Dotychczasowa opłata czyli za
rok 2019 i 2018 to jest stawka 2,22 zł. Czyli wzrost byłby o 9 groszy. Taka stawka
była utrzymywana w roku 2018 i 2019. Podobnie w roku 2016 i 2017 stawka wynosiła
2,18 zł. W tej chwili proponujemy stawkę maksymalną jaką daje nam możliwość i
jest to kwota 2,31 zł. Chciałam tylko powiedzieć, że wpływy z tytułu opłat
miejscowej za 2018 rok to była kwota 2 161 000 zł. Wykonanie z tego roku to jest na
tym samym poziomie czyli na 15 października mamy 2 160 000 zł, a więc za ten
ostatni kwartał jeszcze nam coś wpłynie, czyli będzie widoczny ten wzrost osób
przyjeżdżających i przebywających dłużej niż dobę w Gdańsku. Także bardzo bym
prosiła o zaopiniowanie na tą stawkę 2,31 zł. Stawka ta będzie utrzymywana przez 2
lata. Taka była praktyka.
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
336.

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, 4 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 336. (Opinia nr 14-12/91-78/2019).

PUNKT – 10
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Gdańska - druk nr 337.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.311.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska na rok 2020 proponujemy
przyjąć stawki maksymalne. Państwo macie załączniki do projektu uchwały i tam są
wymienione stawki. Ponieważ inflacja rok do roku, półrocze do poprzedniego roku
to jest 1,8 pozwala nam na wzrost stawek proponowanych w uchwale i tak wzrost
jest od 2 gr, 9 gr, 6 gr, więc one nie są kwotowo duże, jednak skutek tych podwyżek
to jest 5 200 000 zł wzrostu. Proponujemy utrzymanie zwolnień gruntów zajętych na
cmentarze oraz budynków i gruntów pod budynkami bibliotek. I stawkę dla ośrodków
sezonowo czynnych czyli czasowych na poziomie 18 zł za m², tak jak śladem lat
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ubiegłych, a uszczerbek jeśli chodzi o te ośrodki wczasowe to jest kwota 110 000 zł.
Miały płacić po prostu od działalności gospodarczej, także to nie jest duży
uszczerbek. Państwo macie również w załączniku przykład prowadzenia działalności
gospodarczej. Jest tutaj przykład budynku 139 328 m² i gruntu związanego z
prowadzeniem działalności na 3 076 866 m² i gdyby przyjąć taki przykład to zrost
podatku byłby 121 000 zł rocznie. Natomiast jest przykład w załączniku nr 4
mieszkania o powierzchni 70 m² i gruntu, który pozostaje pod tym mieszkaniem i
tutaj kwota wzrostu tego podatku to wynosi 4 zł rocznie.
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
337.

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, 4 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 337. (Opinia nr 14-12/92-79/2019).

PUNKT – 11
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk
nr 349.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.323.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: szanowni państwo w uchwale proponujemy zwiększenie dochodów na
realizację zadań bieżących. Są to dwa przedsięwzięcia. Pierwsze to jest Zaprogramuj
swoją przyszłość i celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych u nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Program jest
realizowany w oparciu o Fundację DC Edukacja. Dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej na poziomie 89%. Wartość całkowita projektu to jest 2 370 406 zł,
natomiast nasz udział jako miasta to jest 106 667 zł. Program będzie realizowany w
latach 2019-2022.
Również zwiększamy dochody na realizację zadań majątkowych. To są dwa
przedsięwzięcia: Budowa Węzłów Integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk
Osowa. Zmiana wynosi 8 836 184 zł. Nasz wkład własny zwiększa się o 6 mln zł na rok
2020 oraz projekt kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych
i tutaj zmiana jest o kwotę 1 031 000 zł, a powodem zwiększenia jest zwiększenie
dofinansowania zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego.
Dodajemy nowe przedsięwzięcie wykonanie dodatkowego oznakowania
ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego przy ul. Hallera i jest
to przedsięwzięcie realizowane w 2019 i 2020 roku. Całkowita kwota 400 000 zł.
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Również dokonujemy przesunięć pomiędzy latami. Gdański Projekt Komunikacji
Miejskiej Etap IVA przesuwamy kwotę 10 mln zł z roku 2020 na rok bieżący i jest to
związane z przyspieszeniem płatności z realizacją skrzyżowania ul. Jabłoniowa,
Warszawska, Nowa Bulońska. Natomiast w pozostałych przedsięwzięciach
przesuwamy kwotę bieżącego na rok 2020 i to dotyczy Budowa Mostu Zwodzonego na
Wyspę Sobieszewską, kwota 990 tys. zł, jak również rozbudowa ul. Budowlanych
kwota 8 110 000 zł z roku bieżącego na rok 2020.
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
349.

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 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 349. (Opinia nr 14-12/93-80/2019).

PUNKT – 12
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 350.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XV sesji Rady Miasta Gdańska
z 24 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.324.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: zwiększamy plan dochodów miasta na rok bieżący, a zwiększenie to jest
spowodowane zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości w związku
ze złożonymi korektami podatku od nieruchomości. Jest to kwota 62 566 000 zł plus
odsetki, także to jest należność główna i odsetki. Niestety nie mogę państwu
powiedzieć jakich podmiotów to dotyczy. Jest to tajemnica skarbowa z art. 293
ordynacji podatkowej.
Następną pozycja: zwiększamy kwoty dotacji od nie samorządowych jednostek
oświatowych kwota 735 000 zł. Tutaj wcześniej pani dyrektor Chorzelska wspomniała
o tej kwocie. Zaczęliśmy wspólnie z Wydziałem Rozwoju Społecznego …
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Przepraszam, czego to dotyczy?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Wcześniej niepubliczne jednostki, szkoły oddały pieniądze z uwagi na brak uczniów,
albo po prostu tak jak planowały, tych uczniów nie było, a dowiedzieliśmy się na
skutek przeprowadzonych kontroli. Wspólnie z Wydziałem Rozwoju Społecznego
takie kontrole się rozpoczęły już w czerwcu. Są kontynuowane teraz i się okazuje,
że jest mniej uczniów niż deklarowano, niż wpisywano w dokumenty. Myślę, że te
kwoty będą coraz większe i praktycznie co miesiąc będą nowe kwoty w dochodach.
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Również 500 000 zł z tytułu kapslowego wprowadzone po dochodach. Ze środków na
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to jest 387 000 zł.
Dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Ogród Zoologiczny z tytułu darowizn
54 700 zł, które w całości są przeznaczone na remonty i zakup leków dla zwierząt
oraz dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Zespół Świadczeń 42 000 zł.
Po stronie wydatków uruchamiamy rezerwę celową w wysokości 5000 zł na Radę
Dzielnicy. W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni przesuwamy kwotę czyli z działu 900
do działu 600 1 470 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dróg. W Zarządzie
Transportu Miejskiego zwiększamy rekompensatę o kwotę 54 466 533 zł.
Jeśli chodzi o Wydział Gospodarki Komunalnej to również przenosimy środki 120 000
zł z działu 600 do działu 925 z przeznaczeniem na zakup chłodni na odpady zwierzęce
i utylizację również w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
Z takich największych pozycji, tak jak pani dyrektor Chorzelska mówiła te 500 000 zł
jest z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Dla Biura Prezydenta ds. Kultury 50 000 zł.
Dla Wydziału Rozwoju Społecznego 359 000 zł.
I na uzupełnienie dotacji dla niepublicznych przedszkoli 735 000 zł.
Również przesuwamy środki, oszczędności z tytułu wypłaty dodatków
mieszkaniowych. Jest to kwota 3 881 000 zł. Tutaj w całości zwiększamy na: 115 175
zł odnośnie nieruchomości. Chodzi o nieruchomość przy ul. Kartuskiej, gdzie
docelowo Gdańskie centrum Świadczeń będzie miało swoją siedzibę. Po Gimnazjum
Nr 2. Tutaj przesuwamy na administratora budynku pół etatu. Jak również przy ul.
Traugutta na zatrudnienie zarządcy przy ul. Traugutta 26. To jest Szkoła Podstawowa
nr 45.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
A dlaczego zarządcy?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Tej szkoły. W związku ze zmianą zarządcy budynku przy ul. Traugutta 26 przenosi się
środki do budżetu Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i
Młodzieży z Autyzmem z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Czyli niższa opłata za usługę.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
W celu zabezpieczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, tutaj ciągle jest
niedoszacowanie jeśli chodzi o zabezpieczenie tych usług opiekuńczych, przenosimy
środki 300 000 zł, 158 800 zł to jest z tytułu niewykonania wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych 141 200 zł. To są te dwie
kwoty, które stanowią 300 000 zł na zabezpieczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.
Również przenosimy z działu 851 do działu 854 kwotę 741 900 zł. To jest Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego i tu są doposażenia Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych nr 1, 3, 4, 5. Mamy tu wymienione szczegółowo co zostanie
zakupione w ramach tych środków.
Pozostałe rzeczy to są tak jak w uchwale Prognozy Finansowej, także nie będę ich
powtarzać.
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Mnie zaciekawił ten wzrost dochodów związany z korektą w podatku od
nieruchomości. To jest taka stała tendencja? Czy to wyjątkowo w tym roku, bo to
jest znacząca kwota.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Nie. Po prostu podatnicy złożyli korekty za lata wsteczne również. Do 5-ciu lat wstecz
plus odsetki to po prostu wynikało z tego. Nie mogę powiedzieć kogo to dotyczy, po
prostu jest tajemnica. W poprzedniej uchwale też mieliśmy zwiększenie z tytułu
korekt.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Skoro znamy mechanizm jak to zrobić to może gdzieś jeszcze się uda.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Trwają analizy.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 350.

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 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 350. (Opinia nr 14-12/94-81/2019).

PUNKT – 13
Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2019 roku.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
W 2019 roku właściwie projekty, które wygrały w ubiegłym roku czyli BO 2019 okres
realizacji jest według regulaminu 2-letni. Także mamy teraz pierwszy rok. W
przyszłym roku zadania będą kontynuowane. To dotyczy zwłaszcza inwestycyjnych
zadań i tutaj więcej na ten temat powie Paulina Podedworna z Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdańska z Zespołu ds. Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic.
Większość tych projektów to są inwestycje. Natomiast jeżeli chodzi o zadania o
charakterze bieżącym to one już właściwie albo zostały zakończone, albo są w
trakcie realizacji i do końca roku będą zakończone. To dotyczy np. projektów
związanych z kotami, czyli sterylizacja, kastracja, dokarmianie itd. Te projekty są
zawsze dosyć szybko w każdym roku wykorzystywane, bo schronisko chętnie te
pieniądze przyjmuje. Z takiego większego projektu związanego z kotami to jest Koty
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S.O.S. to jest projekt ogólnomiejski. Tam były bardzo duże pieniądze na działania
związane z leczeniem, ale też były działania związane z akcją informacyjnoedukacyjną i to działanie, ta cała akcja informacyjna jeszcze ona się nie rozpoczęła
i gdzieś tutaj schronisko jest na etapie podpisania umowy, także listopad, grudzień
prawdopodobnie będą być może jakieś bilbordy, jakiś filmik w komunikacji na temat
jak należy opiekować się kotami.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Karmić je.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Właśnie nie. Myślę, że specjaliści nam powiedzą. Także to jeszcze jest w toku. Także
jeszcze są z takich działań miękkich są jeszcze realizowane projekty związane z
treningami. Gdański Ośrodek Sportu jeszcze realizuje projekty związane z biegami,
aktywnością. One właściwie do końca roku będą się toczyły, bo jeszcze będzie
terenowa gra rodzinna na Jasieniu. Ona dopiero będzie w grudniu. Także te rzeczy
związane z aktywnością one do końca roku się zakończą. Zarząd Dróg i Zieleni z
takich prac remontowych uporządkował teren przed dojściem do parku Na Zboczu.
Zostało odnowione wejście do parku Przymorze Małe, także z takich bieżących spraw
remontowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni tutaj się wywiązuje. Mamy przesunięcie
działań związanych z monitoringiem. Tutaj nie zgłosili się wykonawcy do dwóch
projektów związanych z monitoringiem, także te środki będą przeniesione
prawdopodobnie na 2020 rok, bo nie mamy wykonawcy po prostu. Oddam głos
Paulinie, żeby powiedziała jak wyglądają kwestie inwestycji.
Pani Paulina Podedworna - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zespołu ds.
Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
Zajmuję się od ponad roku Budżetem Obywatelskim w Dyrekcji. Jeżeli chodzi o
Budżet Obywatelski 2019 to na początku roku dostaliśmy z WPR-u zlecenie na 53
zadania. W trakcie roku występowaliśmy na każde zadanie praktycznie trzeba było
opracować dokumentację projektową, czyli robiliśmy przetargi, zapytania ofertowe
na dokumentacje. W biegu tych zapytań ofertowych czasami wychodziły kwoty dość
większe, albo równe, nie ukrywam, w budżetach, które były uchwalone na dane
zadanie, więc wystąpiliśmy o zdjęcie 8 zadań i przeniesienie do jednostek, do
użytkowników terenu, czyli żeby zarządca terenu we własnym zakresie mógł to
zadanie wykonać. Na dzień dzisiejszy mamy 45 zadań w Dyrekcji Rozbudowy jako
zadania inwestycyjne, czyli dokumentacja projektowa, a potem realizacja. Na dzień
dzisiejszy mamy zrealizowane jedno zadanie zakończone z odbiorami wszystkimi.
Była to kontynuacja zadania z lat poprzednich. Była zrobiona jedna dokumentacja,
która została na lata podzielona. W realizacji mamy 6 zadań, które obecnie się toczą.
4 zadania są w zamówieniach publicznych, gdzie wybierany jest wykonawca,
podpisywana jest umowa, procedowane są rzeczy na podstawie umowy na roboty
budowlane. Więc pozostaje nam 35 zadań, dla których jest robiona dokumentacja
projektowa. 11 dokumentacji projektowych mam już u siebie celem weryfikacji i
rozpoczęciem procedur związanych z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę oraz rozpoczęcia procedury przetargu na roboty budowlane. 24
dokumentacje są nadal w opracowaniu. Termin ich oddania wszystkich na dzień
dzisiejszy jest koniec grudnia. Było założenie, że pierwszy rok jest jakby
przeznaczany na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nie ukrywam, że
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staramy się jak najwięcej ogłaszać przetargów na roboty z tego względu, żeby te
oferty były bardziej korzystne, żeby wykonawcy mogli sobie na przyszły rok po prostu
bookować tą pracę. Terminy też dajemy takie, staramy się, rozsądne, czyli do
czerwca, żeby też mogli sobie to zaplanować i ceny, żeby były jednak racjonalne.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Mam kilka pytań. Faktycznie nastąpiła zmiana i mogły być projekty, które są
realizowane przez 2 lata, ale z tego co pamiętam założeniem tego wydłużonego
czasu było w sytuacji, kiedy te projekty są nader skomplikowane i nie są w stanie
być zrealizowane w ciągu roku. Jak pani wskazała, że jeden projekt został
zakończony. 4 może jeszcze się skończą w tym roku.
Pani Paulina Podedworna - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zespołu ds.
Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
6 zadań jest obecnie w realizacji. 4 są po przetargu na podpisanie umowy z
wykonawcą. Więc według tego co mam na dzień dzisiejszy będzie 10 zadań, które
będą miały podpisane umowy na realizację lub będą zakończone.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie ukrywam, że jestem troszkę zasmucony ilością, bo pamiętam, że na początku
było mówione, że nie można 2-letnich, później, kiedy się udało to mówiliśmy o tych
projektach, które faktycznie wymagają większych nakładów czasowych na
przygotowanie dokumentacji itd. W związku z tym, że to się wydłuża kolejną moją
obawą jest to, że za chwilę te ceny jednak wzrosną, bo to już mamy okres 2-letni.
Projekty wymyślamy w marcu, głosujemy we wrześniu i od tego czasu jeszcze jest 2
lata na realizację projektu, więc czy nie obawiają się państwo i co będą państwo
robili w sytuacji, kiedy faktycznie te kwoty wzrosną i nie będą się mieściły w
budżecie wybranego projektu? 3 lata to jest bardzo dużo czasu i ciężko teraz jakby
obarczać winą wnioskodawców, że nie wiedzieli jakie będą ceny. Ja sam jako
inicjator projektów do Budżetu Obywatelskiego w ubiegłych latach musiałem ścinać,
mówiąc kolokwialnie, projekt i nie było to przyjemne, kiedy obrywało się od
mieszkańców, którzy głosowali na projekt, bo zawierał jakiś element, a tego
elementu w tym projekcie nagle nie było, bo brakowało środków i obawiam się, żeby
ta idea budżetu nie była wypaczona, że ludzie głosują na coś, co na końcu nie jest
zrealizowane.
Pani Paulina Podedworna - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zespołu ds.
Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
Tutaj największym problemem na dokumentacji projektowej w ostatnich latach,
mogę tak powiedzieć, były zmiany, które się stały w mieście, czyli po pierwsze
zmiana kompetencji jeżeli chodzi o Miejskiego Konserwatora a Wojewódzki
Konserwator. Wydłuża to bardzo czas oczekiwania na decyzje konserwatorskie.
Zmiana jako pozwolenia wodno-prawne, że wydają Polskie Wody. Również czas
oczekiwania na pozwolenia wodno-prawne to jest 6 miesięcy prawie. A są projekty,
które potrzebują takich decyzji. My również staramy się, wprowadziliśmy taki
troszeczkę system, czyli wymagamy projektów koncepcyjnych razem z szacunkowym
kosztorysem, czyli coś co jest proponowane przez projektanta, żeby było jakby na
dzień tego projektu zgodne z tym co było we wniosku i staramy się też w jakiś sposób
weryfikować to. Dopiero taki projekt my puszczamy dalej do procedowania w
mieście, czyli w Zarządzie Dróg i Zieleni. Tutaj też nie ukrywam, że wszelkie ich
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próby zmiany tego co już jest, bo było to ustalane na etapie wniosku, bo było
zaopiniowane również przez nich, więc jeżeli mieli jakiekolwiek uwagi to ja po
prostu zawsze uważam, że powinni to mówić dokładnie na etapie opiniowania
wniosku, więc w tym roku zdarzyła się taka sytuacja, że projektant oddał mi
dokumentację, dokumentacje były zgodne z wytycznymi Zarządu Dróg i Zieleni,
aczkolwiek ich koszt przekraczał 3-krotnie to co my założyliśmy w budżecie tylko
dlatego, że jakby została zmieniona technologia robót. Zrobiliśmy większe spotkanie
w Dyrekcji i zostało to ustalone, zostały przywrócone pierwotne założenia z wniosku,
żeby właśnie nie nadmuchiwać tych projektów w jakiś sposób, żeby móc to
kontrolować. Staramy się unikać takich sytuacji i jeżeli jest możliwość to szukać
zamienników, rozwiązań zamiennych, które również spełnią jakieś oczekiwania czy
możliwości mieszkańców.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy państwo macie jakieś pytania?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Ja bym chciała prosić o przesłanie tych informacji drogą mailową ile tych projektów
konkretnie zostało zrealizowanych, a myślę sobie o tym dlatego, że będzie to
bezcenne też dla procesu ewaluacji tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i być
może taki przyczynek do zastanowienia się czy jednak nie próbować trochę tych
dużych projektów infrastrukturalnych jednak ograniczać, bo w trakcie tego procesu
weryfikacji, byłam członkiem tego zespołu konsultacyjnego BO i generalnie staliśmy
na stanowisku takim, żeby jednak dopuszczać jak najszerzej projekty, żeby po prostu
mieszkańcy mogli decydować czy projekt jest zasadny czy nie, a nie my w zespole
konsultacyjnym, ale skutek tego jest właśnie taki, że tak jak pan Przewodniczący
mówił, że dopuszczamy wszystkie w myśl zaufania do mieszkańców, żeby mogli
głosować nad jak największą liczbą projektów, ale niektóre z nich po prostu jednak
pasowałoby w tym etapie weryfikacji chyba jednak uznawać, że nie jest to możliwe
do wykonania w tym czasie, bo później z tymi skutkami się borykamy my. Także
jakbym mogła prosić o przesłanie tych informacji.
Pani Paulina Podedworna - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zespołu ds.
Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
Powiem szczerze, że w tym roku jeżeli była taka sytuacja w opiniowanych wnioskach,
że ja wiedziałam, że musiałabym uzyskać czy pozwolenie wodno-prawne razem z
uzgodnieniem od Konserwatora to czas realizacji wskazywałam jako niemożliwy do
zrealizowania w ciągu dwóch lat, bo na jedno i drugie czeka się prawie pół roku. Nie
mówię jeszcze o czasie zrobienia dokumentacji, przeprowadzenia przetargów
jeszcze na wszystko, bo każdy przetarg to jest ok półtorej miesiąca, żeby móc
wyłonić wykonawcę oraz spełnić wszystkie procedury.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
W takim razie mam też prośbę, jesteśmy w takim dość wąskim gronie ludzi, które się
znają albo chcą znać na procesie od pomysłu, przez złożenie wniosku kończąc na
realizacji, ale dużo osób mam wrażenie, że nie ma świadomości z czego wynika ten
czas. Dobrze by było zrobić na przykładzie jakiegoś wniosku przykładowego,
inwestycyjnego niezbyt dużego, taki diagram, czyli złożenie wniosku, rozpatrzenie,
wynik głosowania, i co państwo robią, że pół roku czeka się od Polskich Wód, pół
roku od Konserwatora, żeby też pokazać, że to nie jest zła wola urzędników, bo
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czasami jest jakby taki przekaz, że siedzą, piją wiadrami kawę, nic nie robią, ale
doskonale wiemy, że tak nie jest, ale brakuje świadomości, żeby pokazać jak to długo
trwa. Trzeba też pokazać, że to są instytucje niezależne od Miasta. Polskie Wody
powstały całkiem niedawno, te cieki wodne zostały zabrane spod zarządu miasta.
Mamy rozwiązanie z Konserwatorem i mamy nadzieję, że ta nowa umowa, która jest
negocjowana niedługo wejdzie i będzie łatwiej o pewne ustalenia, natomiast jakby
trzeba pokazywać, że to nie jest też zależne od państwa, żeby państwo mieli
argumenty i mogli odbijać piłeczkę jeżeli takie argumenty się pojawią, więc
zachęcam, żeby taki diagram, krótki, ikonografikę stworzyć. To po prostu będzie
pomocne i też będzie wskazywało z czego wynika tak długi proces realizacji.
Pani Paulina Podedworna - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zespołu ds.
Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
W zeszłym roku starając się, nie ukrywam, jako Dyrekcja o zmianę cennika
miejskiego taki mniej więcej proces inwestycyjny opisaliśmy, więc jak najbardziej
ja też w tym roku przygotowuję się po pierwsze, żeby wpisać jakieś takie
przemyślenia po opiniowaniu tak zwanym, ale również dalej będę procedowała po
pierwsze zmiany cennika miejskiego, ponieważ dla ludzi nie jest on w żaden sposób
odzwierciedleniem. Po drugie ja też uważam, że każda inwestycja, proszę państwa,
ma swoje koszty. Chodnik dla jednej inwestycji nie będzie kosztował dokładnie tyle
samo jak dla drugiej. My mamy jakieś takie szacunki zrobione, bo wiadomo, że też
nie przewidzimy wszystkiego. Są czasami rzeczy, które wychodzą dopiero po
otrzymaniu mapy do celów informacyjnych, czy projektowych i dopiero wtedy ja
jestem w stanie określić czy muszę cokolwiek jeszcze przebudowywać czy nie, ale
takie szacunki my w Dyrekcji w zeszłym roku wyceniliśmy np. podstawowy jakiś plac
zabaw przykładowy, przykładowy wybieg dla psów, ile jest za metr bieżący
ogrodzenia, że trzeba uporządkować ten teren, że trzeba go obsadzić jakoś, czy
wymiana gruntu, czy nasadzenia i też wtedy wskazywaliśmy co my robimy w Dyrekcji
w celu zrealizowania projektów, które są u nas. Więc jak najbardziej takie coś
jeszcze raz przygotujemy, zaktualizujemy i przekażemy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Żeby to było w przyjaznej formie dla mieszańców, jakiś pokaz slajdów 3-4 slajdy jak
wygląda proces od złożenia wniosku do realizacji, żeby pokazać, że te przepływy
czasu nie są też zależne od państwa. Myślę, że to też w dużej mierze pozwoli w
spokoju wyciszyć emocje, jeżeli ktoś będzie się dopytywał co z jego projektem się
dzieje. Sam się dopytywałem i czasem pewnych informacji brakowało. Będzie można
rozpuścić tą informację wśród Rad Dzielnic, które są zaangażowane w te projekty i
na pewno będzie łatwiej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo dziękuję
i przechodzimy płynnie do kolejnego pkt obrad.

PUNKT – 14
Omówienie wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020 roku.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
W 2020 roku wygrało 75 projektów, wydaliśmy z 18 543 609 zł pozostało nam 428 001
zł. Ta kwota te ponad 400 tys., która została niewykorzystana w poszczególnych
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dzielnicach i projektach ogólnomiejskich i ta kwota zostanie przeniesiona do
poszczególnych dzielnic i projektów ogólnomiejskich do kolejnej edycji Budżetu
Obywatelskiego 2021. Planowana kwota Budżetu Obywatelskiego 2021 jest na
podobnym poziomie 18 mln zł plus te 428 tys. zł. Te projekty, które w 2020 roku
wygrały, zostały już przyporządkowane do odpowiednich wydziałów i jednostek
miejskich, które będą te projekty realizowały. Nadal mamy jakby większość
projektów inwestycyjnych i one będą w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Czasami te projekty są po prostu kontynuacją zadań z poprzednich lat, a czasami są
to zupełnie nowe, to znaczy w większości są to zupełnie nowe, ale gdzieś tam mamy
też kontynuacje z poprzedniej edycji. Mamy mniej projektów związanych z ochroną
kotów. Została z zespołem konsultacyjnym przemyślana kwestia takich projektów
sportowych, związanych z zajęciami, bo tam GOS nam przedstawił bardziej
szczegółowe informacje jak te zajęcia wyglądają, czyli ile mamy uczestników i
rzeczywiście czasami ta gospodarność tych projektów była wątpliwa, więc liczba tych
projektów została ograniczona do takich cieszących się powodzeniem lokalizacji, ale
te projekty też dalej wygrywają, dlatego, że z uwagi na niższą kwotę mają możliwość
wskoczenia do puli projektów do realizacji. Bardzo dużo projektów w nowej
Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe. Mamy bardzo dużo projektów do
zrealizowania, także tutaj widać było dużą aktywność nowej dzielnicy. Tak w
zasadzie nie mamy jakiś spektakularnych, sensacyjnych projektów, które gdzieś by
tam się w tym projekcie pojawiły. Wracając jeszcze do tego jak te projekty zostały
zabudżetowane to mamy sytuację pierwszy raz nietypową jeżeli chodzi o dzielnice
Kokoszki, bo projekt, który wygrał na kwotę 437 000 zł został wpisany do rezerwy
budżetowej, a nie została zapisana realizacja konkretnej jednostce dlatego, że
mamy wątpliwości czy projekt został wybrany zgodnie z regulaminem i zgodnie z
prawem. Sprawa jest zgłoszona do Prokuratury, więc zobaczymy jak się potoczy,
wiec ten projekt jest niejako w zawieszeniu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Jaki to jest projekt?
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Projekt dotyczy budowy chodników i parkingów na Kokoszkach.
Pan Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
W okolicach kompleksu sportowego.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Tak. Osoby, które się do nas zgłaszały, które jakby zgłosiły fakt wykorzystania Peseli
to jakoś to się wszystko ułożyło, że to dotyczy tego jednego projektu. Także tą
sprawę zgłosiliśmy. Nie zgłosiliśmy sprawy jako nadużycie jeżeli chodzi o
wykorzystanie Peseli, bo my nie jesteśmy stroną pokrzywdzoną, tylko to już sami
mieszkańcy muszą zgłaszać. Kilka osób takie zgłoszenia zrobiło, natomiast my
zgłosiliśmy sprawę z innych artykułów, działanie na szkodę Miasta i możliwość
wyciągnięcia korzyści majątkowej w sposób nieuprawniony z naszą stratą. Więc
zobaczymy jak się sprawa potoczy. W sumie rzeczywiście na razie ten projekt
pozostaje w zawieszeniu. To też jest o tyle trudna sytuacja, że w zasadzie nie mamy,
do tej pory nawet nie śmieliśmy w ogóle myśleć o takiej sytuacji. Nie mamy jakiejś
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procedury co dalej tak naprawdę. Czy ten projekt gdyby się okazało, że on nie
powinien wygrać to pytanie na ile sprawa się potoczy, że zostanie sprawdzone całe
to postępowanie i będziemy pewni, że te głosy to nie tylko te pojedyncze osoby,
które się zgłosiły, ale być może inne, bo my jako Urząd nie jesteśmy w stanie
udowodnić czy ktoś to zrobił w sposób legalny czy nielegalny i jeżeli by się okazało,
że rzeczywiście jest jakby jasny na to dowód, to mamy w miarę prostą sytuację, po
prostu wchodzi projekt kolejny, który powinien wygrać. Natomiast jeżeli nie to
szczerze mówić będzie taka sytuacja trudna. Co zrobić? Ja nie mam gotowej na to
odpowiedzi. Myślę, że to też będziemy jeszcze myślę o tym, bo oprócz tego, że teraz
już rzeczywiście w listopadzie będzie ta ewaluacja Budżetu Obywatelskiego, ale to
gdzieś tutaj myślę, że trzeba będzie ten temat również podjąć z mieszkańcami i z
zespołem co w zasadzie powinniśmy z tym projektem zrobić, bo sytuacja nie jest
jasna i nie wiem, czy mamy jakieś jedno proste rozwiązanie, które pozbawione jest
wad, bo myślę, że każde takie rozwiązanie ma swoje wady i ktoś może nagle zgłosić
swoje zdanie przeciwne. Więc to nie będzie łatwa sprawa. Zobaczymy jak to się
potoczy. Na razie jeszcze dajemy sobie ten czas na zobaczenie jak potoczy się ta
sprawa w Prokuraturze. Zobaczymy jak zostanie ona podjęta. Wtedy może da nam
to jakiś trop.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Czy są jakieś takie projekty, które budziły kontrowersje ze względu na to, że są przy
szkole?
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Kontrowersje to nie. Mamy te projekty, które są przy szkołach…
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Chodzi o to, że jakby szkoła jest w stanie zawłaszczyć wynik głosowania.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Nie mamy takich. Projekty, które gdzieś tutaj wygrywały, wcale nie było dużo tych
przy szkole.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Kontrowersje to ścieżka rowerowa budziła.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Tu były nasze wątpliwości co do realizacji tak naprawdę.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Wiem, że w poprzednich latach takie wątpliwości się pojawiały.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Myślę, że się zaczynają przesuwać akcenty i szkoły też już tak nie zgłaszają licznie
jak kiedyś. Gdzieś już te potrzeby zostały zaspokojone, jakieś takie najważniejsze.
Mamy cały czas kontynuację na Rudnikach jest szkoła, ale ponieważ oni mają mało
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pieniędzy to zgłaszają ten projekt rok rocznie i rzeczywiście wygrywają i ostatni rok
jest. Właściwie ten projekt zakończymy tak naprawdę. Rzeczywiście Rudniki
odetchną z ulgą, bo przez to tam nie mają za bardzo możliwości, bo nie przebijają
się inne projekty. Rzeczywiście na Rudnikach tutaj widać to.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
Tam się życie koncentruje wokół szkoły.
Pani Paulina Podedworna - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zespołu ds.
Zadań Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
Mi się wydaje, że tam w ogóle nie było za dużo zgłoszonych wniosków z Rudnik, żeby
tam był jakiś wybór.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Sami mieszkańcy już się trochę zniechęcili przez to, że cały czas ta szkoła wygrywa
i tam nic innego się właściwie nie działo. Często we Wrzeszczu były zgłaszane
projekty szkolne i tam szkoły wygrywały. Teraz mamy we Wrzeszczu Dolnym Zielone
Tarasy, Leśny plac zabaw, strefa relaksu. To chyba nie są przyszkolne.
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji
W poprzednim Budżecie była taka propozycja, nawet przez naszą Radę Dzielnicy
składaną, żeby fundusze budżetu nie obejmowały okołoszkolnych terenów, bo one z
definicji…
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
To jest kwestia jak my podejdziemy do definicji Budżetu Obywatelskiego, bo
oczywiście możemy podejść idealistycznie pt. Budżet Obywatelski to same super
fajne projekty, tylko, że to nie jest prawda tak naprawdę. Budżet Obywatelski to
jest tylko kawałek z tego tortu i to są te same zadania co ma miasto. Oczywiście to
jest tylko kwestia, że mieszkańcy wskazują. Być może szkoły mają jakąś większą
możliwość. Być może bardziej zorganizowane grupy mają. Tak samo grupy, które się
gdzieś mocno sprężą przy promocji projektów. To nie tylko szkoły. Potrafią wygrywać
projekty, które są kompletnie nie związane ze szkołą, np. Multi Park Morena. Oni
tam drugi rok wygrywają, ale po prostu mają bardzo mocną, intensywną promocję
wśród mieszkańców, więc jak się ktoś potrafi zorganizować to naprawdę wygrywa.
Oczywiście temat wraca tych szkół. Tak samo jak temat wraca czy chodniki powinny
być z Budżetu Obywatelskiego. To też mamy często w ankietach ewaluacyjnych. Nie
wiem. Teraz w zasadzie państwo radni będą podejmowali do końca roku tą uchwałę,
czy iść tym tropem, czy bylibyśmy skłonni wykluczyć te projekty z Budżetu
Obywatelskiego. To jest kwestia do dyskusji, czy jesteśmy na to gotowi. A z drugiej
strony trzeba pamiętać niestety o tych zagrożeniach Budżetu Obywatelskiego takich,
że kurczą nam się tereny gminne, gdzie możemy robić inwestycje. Jasień jest dosyć
trudną dzielnicą. Zaspa, gdzie praktycznie tam mamy spółdzielnie i jak my im
zabierzemy już te szkoły to już w ogóle nic nie będzie. I tak myślę, że się spotkamy
z tym problemem na co wydać te pieniądze.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Opiniowaliśmy, tylko nie pamiętam czy do tej edycji czy kolejnej, żeby móc
realizować projekty na terenach spółdzielni.
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Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Wygrały takie dwa projekty. Mamy taką sytuację, że na Aniołkach to jest tylko
kawałek terenu, bo to dotyczy kawałka terenu przy Akademii. Projekt koncentruje
się na ścieżce łączącej Dolny taras, więc sam projekt jest generalnie na terenie
miejskim, tylko fragmencik mamy, że ta ścieżka przebiega po terenie Akademii,
natomiast wygrał projekt na Chełmie, który jest rzeczywiście na terenie wspólnot.
To było pilotażowo. Ja szczerze mówiąc mam osobiście też mieszane uczucia, czy
tak powinniśmy iść, czy nie. To jest w gruncie rzeczy w jakiś sposób prawny
rozwiązane, natomiast czy powinniśmy dalej tym tropem iść? To jest tak naprawdę
do oceny być może po tym roku, do oceny przez mieszkańców i do oceny przez
wszystkich i państwa, i radnych, i wszystkich, czy powinniśmy tak działać. Czy to jest
dobry trop? Nie wiem szczerze mówiąc. To jest do zastanowienia.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
To też nie jest dużo. Myślałem, że tych projektów jest znacznie więcej.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Zgłosiło się więcej, tyko dlatego, że jakby nie wygrały, albo nie przedstawiły tych
oświadczeń na początku, że mają tą wolę, to byłoby ich znacznie więcej, także widać
było zainteresowanie tym, a one się albo gdzieś po drodze wykruszyły, albo po prostu
nie wygrały, także mogłoby być tak, że oczywiście tych projektów by było więcej.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Trzeba mieć świadomość, że Budżetu Obywatelskiego to jest kolejna edycja, i że
tych fragmentów do zagospodarowania w dzielnicach jest też coraz mniej. Duża
praca przed zespołem, przed państwem i osób zainteresowanych.
Pani Sylwia Betlej - p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad
Dzielnic w Biurze Prezydenta
Będziemy przygotowywać kolejną edycję, więc będą rekomendacje co zmienić w
regulaminie.

PUNKT – 15
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
W związku brakiem spraw związanych z tym punktem Przewodniczący Krystian Kłos
zamknął posiedzenie Komisji.
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