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BRMG.0012.146.2019/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 17–15/2019 
 

Z siedemnastego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w 
VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 16 grudnia 2019 roku, a 
rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy 
ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

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

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 17 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 połączenia 
jednostek budżetowych: Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego 
Centrum Profilaktyki Uzależnień – druk nr 442. 
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki - druk nr 450. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – druk nr 451. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 

 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 455. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 456. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 

 

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Do Komisji, po sporządzeniu porządku posiedzenia, zostały skierowane do 
zaopiniowania projekty uchwał:  
 

• w sprawie uchwalenia „Regulaminu dotacji celowych na zadania związane z 
ochroną środowiska i gospodarką wodną” – druk nr 453. 
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Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 1A. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
6 za – jednogłośnie 
 

• w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bytowskim i Powiatem Kartuskim w 
sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu organizacji przewozów pasażerskich 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich – druk nr 458. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 1B. 
 

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 – druk nr 452. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 1C. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
6 za – jednogłośnie 
 

• zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – druk nr 461. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 1D. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
6 za – jednogłośnie 
 

• zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej – druk nr 454. 
 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 3A. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
6 za – jednogłośnie 
 

Ponadto do druku nr 442 wpłynęła Autopoprawka. 
 

 

PUNKT – 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych: Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego 
Centrum Profilaktyki Uzależnień – druk nr 442 + Autopoprawka. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.416.2019). 
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Panie Przewodniczący, szanowni państwo, bardzo proszę o pozytywne 
zaopiniowanie wspomnianego druku wraz z Autopoprawką, która dotyczy takich 
technicznych uzupełnień w dwóch miejscach uchwały m. in. dopisku uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia i jeśli chodzi o samo połączenie jednostek to w 
zasadzie jest to włączenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień do drugiej 
naszej jednostki czyli Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. Są dwa główne powody 
dlaczego chcielibyśmy to zrobić. Po pierwsze to od kilku już lat trend jest taki, że 
profilaktykę ściśle łączymy z promocją zdrowia i chcemy jakby poszerzać to myślenie 
plus działać w obszarze alternatyw spędzania czasu wolnego jako profilaktyka i tu 
się to rozwija. Drugi powód jest ekonomiczny. Chcielibyśmy w lepszy sposób 
zarządzać środkami, które mamy. Jak państwo wiecie środki na profilaktykę 
uzależnień są tą pozycją, która z roku na rok przyrasta, bo jest to pochodna koncesji. 
My często mamy zwiększenia, robione są w końcówce roku i wtedy nie możemy tego 
konsumować tak jakbyśmy chcieli. W miękkich programach nie możemy tego robić 
tak na szybko. Dzięki połączeniu tych dwóch tematów będziemy mogli środki na 
zdrowie publiczne, na promocję zdrowia łączyć z profilaktyką i sobie w ramach 
jednej jednostki tym zarządzać lepiej i aktywniej wykorzystywać te środki.        
 
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 
442 + Autopoprawka. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Grzegorza Szczukę – Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 442 + Autopoprawka. (Opinia nr 17-15/116-103/2019).  

 

PUNKT – 1A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną” – druk nr 453.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.427.2019). 
 

Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska w imieniu wnioskodawcy 
przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, chcielibyśmy zmienić 
regulamin dotacji z tego względu, że niestety przychodzą nam coraz mniejsze 
wpływy z opłat ochrony środowiska. Kiedyś to było prawie 10 mln zł , teraz mamy 
niecałe 3 mln zł. Jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, pierwszym miastem w 
Polsce, które otrzymuje dotacje do likwidacji ogrzewania węglowego. Kiedyż to było 
4 tys. zł. Teraz 7 tys. zł. Rocznie obsługiwaliśmy tych klientów ok 200. Ta tendencja 
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jest nieznacznie wzrostowa i z powodu ograniczonych środków finansowych 
chcielibyśmy zmienić kwotę dofinansowania z 7 tys. zł na 5 tys. zł do likwidacji 
ogrzewania węglowego, za to chcielibyśmy uruchomić linię dotacyjną do ogrodów 
deszczowych, gdzie mieszkańcy mogliby się ubiegać o ogrody deszczowe i 
dofinansowanie by wynosiło 5 tys. zł, 80% kosztów dofinansowania. Prosimy o 
pytania, bo temat jest trudny.    
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i zapytał czy wyłączamy zabudowę jednorodzinną?  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Tak. Wyłączamy zabudowę jednorodzinną, ponieważ Program Czyste Powietrze 
obsługuje właśnie domy jednorodzinne, a my dlatego wyłączamy domy 
jednorodzinne.  
 
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
W ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Gdańskich Nieruchomościach 
pan Prezydent Grzelak zapowiada, że pracuje nad trochę zmienioną procedurą, żeby 
pójść w kierunku zachodnim, to znaczy to co jest miejskie to jest miejskie i 
oczywiście status przechodni, natomiast docelowo już nie będzie można wykupywać 
na własność lokali komunalnych. Też takie pytanie na przyszłość, bo oczywiście nie 
teraz, ale czy w związku z tą dotacją na wymianę ogrzewania to czy by nie można 
było pomyśleć o jeszcze zwiększonych, bądź w ogóle sfinansowaniu w 100% zmiany 
ogrzewania jak już ta nowa procedura w Gdańskich Nieruchomościach nastąpi, że już 
nie będzie można wykupywać tych lokali mieszkalnych.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
To Gdańskie Nieruchomości ponoszą koszty wymiany, a nie mieszkańcy sami.    
 
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Tak, tylko wtedy rozumiem, że 100% będzie już po stronie Gdańskich Nieruchomości.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak jest też teraz. Dotacje są na lokale prywatne.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Zgadza się.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak, bo komunalne Miasto jako właściciel lokalów w pełni pokrywa koszty wymiany 
ogrzewania.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
W tym regulaminie żeśmy zmienili jeszcze jedną rzecz, nie zdążyłem dopowiedzieć, 
mamy wspólnotę, gdzie jedno załóżmy mieszkanie jest prywatne, a drugie 
komunalne i tu żeśmy zmienili w tym regulaminie, że żeśmy koszt kwalifikowany 
wpięli tam, ci co się podłączają do GPEC już dla nas kosztem kwalifikowanym będzie 
węzeł cieplny, do tej pory nie był i ta kwota się może zwiększyć, przykładowo jak 
liczymy wspólnoty to z 7 tys. zł na 20 tys. zł. Tutaj jest taki plus dla wspólnot, gdzie 
kilka mieszkań jest węglowych.  
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Może to moje pytanie dziwne było, ale dostałem nieco sprzeczną informację z 
Gdańskich Nieruchomości wykluczającą się z tym co w tej chwili usłyszałem.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Także Gdańskie Nieruchomości mają swój program. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Mają swój program, swój budżet, razem z termomodernizacją.   
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Wszystko jest na plus z wyjątkiem tego, że mieliśmy 7 tys. zł, a będziemy mieli 5 
tys. zł.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ale więcej osób skorzysta.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak, i będą te ogrody deszczowe, które będą zwiększać retencję w mieście.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Proszę powiedzieć w jakiej wysokości będzie ta dotacja na te ogrody deszczowe?  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Też 5 tys. zł.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
W całości ile przewidujecie dotacji rocznie na ogrody deszczowe?  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Nie mamy pułapu. Dla nas jest priorytetem obsłużyć wszystkich tak jak ogrzewanie 
węglowe i ponieważ czasami w listopadzie brakuje nam środków to wtedy współpracą 
z Wydziałem Finansowym wspólnie szukamy i do tej pory przez naście lat się nie 
zdarzyło, że się nam środki skończyły. Zadanie jest dla nas szukać środków, żeby 
wszystkich obsłużyć. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czyli tyle ile jest wniosków.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Żeby nie zostawało na przyszły rok.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Nie mamy limitu ilościowego. Staramy się obsłużyć wszystkich.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Dlatego to też jest proszę państwa problem, bo taka sytuacja byłaby, że osoba by 
dostała dofinansowanie w przyszłym roku, a dokumenty ma z tego roku, więc nasze 
przepisy nie pozwalają na to, żeby to rozliczyć. 
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czyli wszystko musi się zamknąć w jednym roku.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Tak. Dotacja jest roczna i trzeba to w tym samym okresie rozliczyć.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Dla wspólnot mieszkaniowych na te ogrody deszczowe to będzie 10 tys. zł dla 
Kowalskiego prywatnego 5 tys. zł, a dla wspólnoty 10 tys. zł.   
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
W takim razie może pan powiedzieć ile w tym roku będzie tej dotacji na ogrody 
deszczowe?  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Od przyszłego roku 5 tys. zł 80% kosztów.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To rozumiem, tylko globalnie jaka kwota?  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
W budżecie my zabezpieczamy w granicach 1,5 mln zł i to jest w tym koszyku razem 
z tym węglowym.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dlaczego to jest w tym jednym koszyku? Dlaczego akurat dotacja na ogrody 
deszczowe i dotacja na wymianę ogrzewania… 
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Bo jest to nowy produkt i nie wiemy, czy to będzie 5 osób, czy 50 osób. W związku z 
tym jakbyśmy zarezerwowali w osobnym koszyku to byśmy musieli pod koniec roku 
alokację robić, itd. Bo to jest nowy produkt i nie wiemy jakie będzie 
zainteresowanie.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czy jakaś kampania informacyjna odnośnie tych ogrodów deszczowych będzie?    
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Do tej pory żeśmy uruchamiali kampanię informacyjną, taka starsza pani była i teraz 
chcemy uruchomić kampanię z ogrodami deszczowymi.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czy jakaś korespondencja do wspólnot mieszkaniowych też jest planowana?  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Tak. Zrobimy. Jeżeli państwo sobie życzą to zrobimy to.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Warto zainteresować wspólnoty mieszkaniowe, bo jak są te ogródki pod oknami to 
żeby je zagospodarować, bo często widzimy, że ta woda wylewa się po prostu na 
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chodnik, a fajnie, żeby ona zostawała na tym terenie, z dachu którego spływa. Taka 
korespondencja nawet mailowa byłaby wskazana. 
 

Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przez Rady Dzielnic jeszcze zrobimy.    
 

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 453. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Macieja Lorka – Dyrektora Wydziału Środowiska, 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 453. (Opinia nr 17-15/117-104/2019).  
 

PUNKT – 1B 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia 
porozumienia z Powiatem Bytowskim i Powiatem Kartuskim w sprawie 
powierzenia Powiatowi Bytowskiemu organizacji przewozów pasażerskich w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich – druk nr 458. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.432.2019). 
 

Pan Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Pani przewodniczący, szanowni państwo analogiczną uchwałę państwo 
głosowali już miesiąc temu z Powiatem Kościerskim. Jest to podobna uchwała. 
Powiat Bytowski zgłosił się z prośbą do Gminy Miasta Gdańska z prośbą o zawarcie 
takiego porozumienia na publiczne przewozy autobusowe organizowane od 1 stycznia 
2020 roku. Ma być to przewóz publiczny. Powiat Bytowski będzie wyłaniał operatora 
publicznego, który będzie realizował te przewozy i aby móc się ubiegać o refundację 
ulg z budżetu państwa musi być zawarte porozumienie międzygminne między 
powiatowe przez które te trasy autobusowe będą przebiegać. Dlatego jest to kwestia 
formalna, a właściwie tylko kosmetyczna i pani Prezydent prosi o uchwalenie tej 
uchwały.     
 

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 
458. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Sebastiana Zomkowskiego – Dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 458. (Opinia nr 17-15/118-105/2019).  
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PUNKT – 1C 
 

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 – 
druk nr 452. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.426.2019). 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, jedyna zmiana, którą 
wprowadzamy tą uchwałą to jest ustalenie podwyższonej stawki ryczałtowej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i tutaj chodzi o nieruchomości czyli domki 
letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe. Ustalamy tą podwyższoną opłatę na poziomie dwukrotności opłaty 
podstawowej. Wcześniej ta opłata podstawowa została określona w październiku na 
poziomie 165 zł. Dzisiaj określamy właśnie, że ta dwukrotność w przypadku 
niesegregowania odpadów będzie wynosiła właśnie 330 zł. To jest jedyna zmiana 
jeżeli chodzi o tą uchwałę.       
 
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 
452. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 452. (Opinia nr 17-15/119-106/2019).  
 

PUNKT – 1D 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa 
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, i ochroną 
dróg – druk nr 461. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.435.2019). 
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Szanowni państwo radni tych zmian jest sporo, cześć jest drobnych kosmetycznych, 
a cześć jest bardziej istotnych. Pan Piotr Gardecki je przedstawi. Ewentualnie jak 
będą pytania to uzupełnimy. 
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Zanim państwo przedstawicie to gorąca prośba, projekt uchwały wpłynął do Komisji 
dzisiaj. Rozumiem, że zapewne trwały uzgodnienia, ale bardzo proszę, bo jeżeli 
projekt uchwały wpływa nam o godz. 12 to do godz. 16 nie mamy za bardzo czasu, 
żeby się z nim zapoznać, więc bardzo bym prosił, żeby pilnować tego tygodniowego 
terminu, żeby to wpływało w odpowiednim czasie i bardzo proszę o przedstawienie. 
  
Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt 
uchwały.  
Powiedział: Pierwszy pakiet zmian jest wymuszony nowelizacją ustawy o drogach 
publicznych, która wprowadza preferencje dla lokalizowania infrastruktury 
komunikacyjnej. Ustawa weszła w życie 25 października i zobowiązuje samorządy do 
wprowadzenia w terminie 3 miesięcy nowych obniżonych stawek na umieszczanie w 
pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Te maksymalne stawki 
określone w ustawie to jest 20 zł rocznie za m² takiego urządzenia 
telekomunikacyjnego oraz 20 groszy za m² prowadzenia robót. Te stawki są znacząco 
niższe od innych stawek na innego rodzaju urządzenia i roboty dotyczące innych 
branż w obowiązującej uchwale, więc proponujemy wprowadzenie właśnie tych 
maksymalnych dopuszczalnych stawek w wysokości 20 gorszy za m² robót i 20 zł 
rocznie za umieszczenie samego urządzenia.  
Kolejna zmiana to jest podniesienie stawki na urządzenia infrastruktury naziemnej 
wymienione w uchwale szafki energetyczne, gazowe oraz stacje transformatorowe. 
Proponujemy tutaj zastosować maksymalnie dopuszczalną w ustawie stawkę 200 zł 
rocznie za m². Uzasadnienie jest takie, że są to urządzenia trwale wyłączające 
przestrzeń pasa drogowego i taka stawka ma mobilizować inwestorów do 
umieszczania tych urządzeń albo poza pasem drogowym, albo pod ziemią.  
Kolejna zmiana to jest miejsce gromadzenia odpadów. Z uwagi na to, że często 
nieruchomości są wydzielone po obrysie. Wspólnoty nie mają miejsca na własnym 
terenie do umieszczenia tych punktów gromadzenia odpadów, czy miejsc 
gromadzenia odpadów jak to się teraz nazywa. Proponujemy wprowadzenie 
odpowiedniej stawki w uchwale Rady Miasta, żeby w sytuacjach, kiedy nie jest 
możliwe zlokalizowanie tego punktu czy to na terenie wspólnoty czy na terenie 
należącym do miasta, a nie będącym drogą publiczną. Stawki te są również na 
poziomie nieco wyższym niż na innych terenach miejskich. Jeżeli chodzi o wiaty to 
byłoby 60 groszy dziennie za m² na drogach gminnych i powiatowych, stawka 10 
krotnie wyższa niż inne tereny miejskie dzierżawione od Gdańskich Nieruchomości. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czyli generalnie intencją jest zepchnięcie tego z dróg publicznych.   
 

Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Generalnie mobilizowanie do poszukiwania tego terenu we własnym zakresie, bo 
obserwujemy taką praktykę, że jest to często wygodniejszy sposób gromadzenia 
odpadów zlokalizowany poza własnym terenem na drodze publicznej. 
 

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Obecnie ta stawka się wiele nie różni, przy czym nie jest wyodrębniona, traktowana 
po prostu jako inny typ zajęcia, natomiast w tej chwili doprecyzowujemy, że to jest 
konkretnie nazwane pod punkt gromadzenia odpadów. 
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Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Kolejne istotne zmiany to są ogródki gastronomiczne i stoiska oraz zmiany 
porządkowe, a właściwie w obrębie reklam dostosowujące bardziej nazewnictwo, 
rodzaje dopuszczalnych reklam do uchwały krajobrazowej.  
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Może uzupełnię. W zakresie ogródków gastronomicznych jest tutaj propozycja 
podwyższenia stawki. Ona była negocjowana z branżą restauratorów. To jest jeden 
z powodów, że ta uchwała tak późno została złożona i ta stawka jest pewnym 
kompromisem między pierwotną propozycją Prezydenta a oczekiwaniami branży 
gastronomicznej. Następuje tutaj zwiększenie stawki z 1,2 zł na 1,8 zł w sezonie dla 
ogródków w obszarze Głównego Miasta. Także następuje wydłużenie sezonu letniego. 
Wcześniej to było od początku czerwca do końca września. Teraz będzie od początku 
maja do końca września, co bardziej odpowiada faktycznie temu jaki mamy ruch 
turystyczny na obszarze Śródmieścia. To jest właściwie ta kluczowa zmiana 
dotycząca ogródków. Także następuje zmiana jeżeli chodzi o stawki w innych 
częściach miasta, czyli było to 60 groszy, a teraz będzie to 90 groszy. Te stawki nowe 
kształtują się mniej więcej w średniej ogólnopolskiej. Gdańsk oczywiście jest tutaj 
miastem wyjątkowo atrakcyjnym w zakresie ruchu turystycznego, mimo tego stawki 
nie idą w kierunku tych najwyższych jakie są w Polsce stosowane. Jeżeli chodzi o 
reklamy wprowadzamy np. preferencje dla szyldów kutych, dla szyldów 
artystycznych po to, żeby te szyldy pod wpływem stawek, pod wpływem tego, że 
zaczęliśmy egzekwować szyldy w pasie drogowym na większą skalę niż kiedyś, także 
pod wpływem kontroli NIK-u, która nam to nakazała. Nie chcemy poprzez te kontrole 
i poprzez stawki zajęcia pasa eliminować ładnych szyldów, które kiedyś zostały 
umieszczone. Wprowadzamy także podwyższoną stawkę za reklamy oświetlone z 
uwagi na to, że one po prostu przez dłuższy czas, okres doby przynoszą profity, a 
także elementy podświetlenia reklam, które znajdują się poza pasem drogowym, 
mówię o reklamie, natomiast często są dla tych reklam, siatek nawet na budynkach 
elementy oświetleniowe wystają w pas drogowy i chodzi o to, żeby te elementy także 
zostały objęte opłatą za zajęcie pasa.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Mówiąc o tym oświetleniu to czy neony również wchodzą w tą wyższą stawkę?    
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Neony co do zasady są to szyldy neonowe i one jeżeli znajdują się w pasie drogowym 
to podlegają opłacie jak za szyld. Tutaj mówimy tylko i wyłącznie o urządzeniach, 
które służą do oświetlenia reklam, czyli reflektorach na wysięgnikach, które świecą 
na reklamy na elewacji. Neonów to nie dotyczy.     
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Chciałam zapytać, czy oświetlenie ulicy nie jest w pana kompetencji czy jest?  
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Nie bezpośrednio.  
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Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Na Św. Ducha są takie lampy i one mają taki mleczne szybki, a tam, gdzie te szybki 
np. były zbite i zostały wymienione na takie zwykłe to jest to oświetlenie mocniejsze, 
a to nie dosyć, że jest słabe światło to jeszcze przez te mleczne szybki jest szarawo, 
mdło, także ja już z tyloma osobami rozmawiałam, ale widzę, że one dalej nie są 
wymienione. Mleczne nie mogą być, bo nie ma takiej potrzeby, żeby one były 
mleczne, zamazane. Szaro jest. Na Św. Ducha jest szaro, na Piwnej na niektórych 
odcinkach też. Zwróćcie uwagę.  
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Przyjrzę się temu.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Jest szarawo. Tam, gdzie są wymienione to… 
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Czyli już część została wymienione?  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Część została wymieniona, bo jak się stłukła, kamieniami rzucali, to już wymieniano 
na zwykłe szybki i tam jest właśnie jaśniej. Szkoda tej energii, która tam się tłamsi 
i nie daje efektu.  
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Mleczne szyby powodują, że to światło jest bardziej rozproszone. Nie jest takie też 
oślepiające.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Na wysokości 4 metrów to kogo ono oślepia?  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Może komuś w okno świeci?  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Komu w okno świeci na wysokości 4 m? Nie.  
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Porozmawiam z elektrykami i oni na pewno będą kompetentni w tym temacie i 
skontaktujemy się z panią.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
To tak przy okazji. Mleczna szyba zabiera, trudno powiedzieć, że coś daje. Na 
wysokości 4 metrów nikogo nie oślepi. 
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Czasami oślepia też pieszych.   
 
Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 
Zwłaszcza jak się idzie od teatru do Św. Ducha.  
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Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Przyjrzę się temu.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Ostatnia zmiana była w 2016 roku jeżeli chodzi o stawki?  
 
Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Tak.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Widzę, że wtedy była zmiana uchwały Rady Miasta Gdańska z 31 marca 2016 roku. 
 
Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Sporządzimy tekst jednolity po przeprowadzeniu tej zmiany.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Ostatnia zmiana stawek była w 2016 roku.  
 
Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Tak.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
3 i pół roku.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Też panowie mówiliście, że to jest takie uporządkowanie w tej chwili. To są różne 
zmiany.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Uporządkowanie szczególnie nazewnictwa, które dostosowuje się do uchwały 
krajobrazowej, nazwy reklam itd. To się porządkuje. Doszła opłata za gromadzenie 
odpadów.  
 
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Jest troszeczkę takich drobnych zmian. Na przykład wprowadzona jest obniżona 
opłata za prowadzenie robót w formie przewiertu lub przecisku w pasie drogowym, 
z uwagi na to, że tego typu roboty są mniej inwazyjne, nie powodują zniszczenia 
nawierzchni, nie powodują takich uciążliwości na powierzchni. Tu wprowadzona jest 
opłata obniżona 1 do 2 zł przy czym opłaty normalnie za prowadzenie tego typu robót 
są wyższe. Tych zmian jest sporo, natomiast część jest redakcyjnych, a część jest 
kwotowych, niektóre są podwyższone, a niektóre są obniżane.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dlatego mam wątpliwości, bo w nazwie tej uchwały mamy uchwała zmieniająca 
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, i ochroną 
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dróg. A panowie w tej chwili też mówicie o tych elementach. To jest związane też z 
przebudową dróg. 
 

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Nie mówimy o robotach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, przez gestorów 
sieci najczęściej.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tu nie chodzi o drogi, tylko np. jak ktoś musi rozkopać, bo kopie kable. Nie chodzi o 
budowę dróg, ale infrastruktury. Uchwał mówi, że nie dotyczy budowy dróg, ale 
dotyczy innych rzeczy, które wokół dróg się dzieją.  
 

Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Zajęcie pasa drogowego z definicji dotyczy właśnie wszelkich działań nie związanych 
z tą drogą mówiąc najogólniej i o tym jest ta uchwała i o takich robotach mówią te 
stawki, o których mówiliśmy.    
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli to jest wszystko nie związane z przebudową drogi, czyli jakiekolwiek zajęcie 
pasa drogowego.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dokładnie tak.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Tak jak mówiliście panowie chodzi o to, dlatego zwiększane są stawki, żeby 
przymusić, żeby nie zajmowali pasa drogowego np. na śmieci. Bo tu jest największy 
wzrost. 
 

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Największym wzrostem są objęte akurat szafki wszelkiego rodzaju techniczne, 
energetyczne, ponieważ mamy niestety do czynienia z taką praktyką, że gestorzy, a 
w szczególności energetyczni wolą te szafki licznikowe lokalizować w pasie 
drogowym niż tak jak to robią tradycyjnie, czyli np. we wnęce elewacji lub w 
ogrodzeniu, w posesji prywatnej, bo prościej i dotychczas też taniej było umieścić 
taką szafkę na chodniku, co jest i nie estetyczne i nie funkcjonalne, zawęża nam 
chodniki, albo stoi gdzieś w zieleni, a czasami to i rodziny tych szafek powstają. 
Chcemy ograniczyć ekspansję tego typu elementów. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli chce pan powiedzieć, że bardziej się opłacało postawić na pasie drogowym 
takie szafki energetyczne niż schować, bardziej się opłaca cały czas płacić za zajęcie 
pasa drogowego?  
 

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Tak.   
 

Pan Piotr Gardecki – p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni        
Dotychczasowa opłata za taką szafkę to było 10 zł rocznie za m². Z definicji miało to 
dotyczyć kabla, który był umieszczony pod ziemią i co do zasady w codziennym 
funkcjonowaniu nie przeszkadza.   
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Chodzi o to, żeby zdyscyplinować, żeby już tych szafek na środku nie stawiać w pasie 
drogowym, żebyśmy mogli swobodnie chodzić, albo jeździć.     
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 461. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Piotra Gardeckiego – p.o. Kierownika Działu Postępowań 
Administracyjnych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 461. (Opinia nr 17-15/120-107/2019).  
 

PUNKT – 2 i 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki - druk nr 450. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.424.2019). 
 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – druk nr 451. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.425.2019). 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo uchwała zmieniająca pierwotną uchwałę, która była 
7 marca. Planowaliśmy zaciągnąć kredyt na rok bieżący w kwocie 500 mln zł. 
Jednakże po ustaleniu wszystkich wydatków inwestycyjnych i bieżących tego kredytu 
zaciągnęliśmy 300 mln zł, a 200 mln zł chcemy przesunąć na przyszły rok, stąd jest 
propozycja zmiany tej uchwały, żeby dostosować do faktycznego transzowania 
środków z kredytu, czyli w tym roku 300 mln zł, a w przyszłym 200 mln zł. Kredyt 
jest oprocentowany 3 miesięczny WIBOR plus marża 0,25% także na korzystnych 
warunkach.    
 
Następnie Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła kolejny projekt uchwały druk nr 451. 
Powiedziała: to też jest kredyt. W sierpniu podpisaliśmy nową umowę z możliwością 
korzystania z tego kredytu z tego samego banku Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w latach późniejszych i tutaj mamy zabezpieczone środki w kwocie 550 mln zł i tutaj 
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też po prostu dostosowujemy ten kredyt do roku przyszłego i 2021 zgodnie z zapisem 
w WPF-ie, z więc mieliśmy w przyszłym roku 347 mln zł, a w tej chwili wychodzi 
nam, że tego kredytu możemy 354,5 mln zł, także minimalnie dostosowujemy. Także 
obie te uchwały dotyczą tego samego tematu.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektów uchwał, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To są dwa różne kredyty?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Tak, myśmy pierwotnie podpisali umowę w roku 2016 z EBI, gdzie kredyt miał być 
wykorzystany w 2017 i w 2018 r. natomiast nie skorzystaliśmy z tego kredytu w 2017 
i 2018 roku, bo nie było takiej potrzeby. Skorzystaliśmy w 2019 r., także 
przesunęliśmy transzowanie. I też mieliśmy zabezpieczone całe 500 mln zł na ten 
rok, a wzięliśmy 300 mln zł, dlatego jest to po prostu dostosowanie. A te 200 mln zł 
przesuwamy sobie możliwość na przyszły rok. Tylko dlatego.    
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Rozumiem, ale są dwie różne uchwały.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Druga uchwała dotyczy nowej umowy podpisanej w tym roku na 550 mln zł. I tą 
pewnie będziemy rolować znowu aż tą skonsumujemy, ale musieliśmy podpisać, bo 
później już takich warunków nie będziemy mieli, bo z tego co wiemy po prostu będą 
droższe, a tak mamy zabezpieczone jeszcze na takich korzystnych warunkach.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli tak naprawdę to są tylko zabezpieczone kredyty. W tej chwili ich nie 
zaciągamy. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Tak, zabezpieczamy, do dyspozycji.   
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Macie informację, że będą gorsze warunki?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Tak, już mamy.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli będą gorsze warunki, a czy to nie jest tak, że mówią o tym, że planują 
pogorszyć, a jednak tak nie będzie? Płaci się już?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Oni tak nie robią. My nie płacimy prowizji, żadnych opłat dodatkowych.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli tylko jest umowa podpisywana na potencjalne potrzeby.  
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Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Tak, transzowanie jak będzie potrzeba. 
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowych projektów uchwał 
najpierw zawartego w druku nr 450, a następnie zawartego w druku nr 451. 
  

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, 6 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 450. (Opinia nr 17-15/121-108/2019).  
 

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, 6 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 451. (Opinia nr 17-15/122-109/2019).  
 

PUNKT – 3A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie opłaty miejscowej – druk nr 454. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.428.2019). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo zmieniamy uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. 
Osobiście ją referowałam w październiku, na sesji październikowej. Nasze Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że nie może być w załączniku 
wymienionych inkasentów tak jak mówi Ordynacja Podatkowa więc wymienione 
osoby prawne lub jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej i w uzgodnieniu 
z Regionalną Izbą zmieniliśmy nazwę załącznika i ona dzisiaj brzmi tak: podmioty 
określone w załączniku reprezentowane przez osoby wskazane w dziale 2 Krajowego 
Rejestru Sądowego. Po porostu jest doprecyzowanie. Regionalna Izba Obrachunkowa 
uważa, że nie może być niespersonalizowany podmiot. Sama nazwa np. hotel sp. z 
o.o. tylko musi być odwołanie do osoby reprezentującej ten podmiot, w związku z 
tym zmieniliśmy i jest to uzgodnione i teraz już jest w porządku. Także będziemy 
mogli pobierać opłatę miejscową od przyszłego roku, a nam groziło, że nie będziemy 
mogli jej pobierać, a opłatę mamy zabezpieczoną po dochodach 2,3 mln zł, więc 
szkoda stracić.       
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To jest jedyna zmiana?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Jedyna zmiana główna. Jeszcze tutaj drobną zmianą było to, że myśmy tutaj wstawili 
w uchwale i tak zawsze mieliśmy 14 dniowy okres rozliczeniowy z inkasentem i to 
Regionalna też uważała, że to jest spraw też techniczna i nie powinno to być w 
uchwale. Czyli to wykreśliliśmy, a i tak będziemy się tego terminu trzymać i w to 
włożymy w naszej instrukcji obiegu dokumentów księgowych i ten termin tam będzie 
po prostu. Tutaj nie ma umów. Tutaj nie ma jak się umówić z kontrahentem. Jest to 
uchwała, ma ją pobierać i odprowadzać. Tak wcześniej było i to się sprawdzało. 
Wszystkie tego typu usterki wszystkie gminy odnośnie tego załącznika, nazwy tego 
załącznika też musiały zmieniać, i w Krynicy, wszędzie. Takie mają stanowisko i się 
dostosowujemy, chociaż broniliśmy i pani Skarbnik była z radcą prawnym na ich 
Kolegium, broniła, ale oni uważają, że musi być prezes. 
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To akurat rozumiem, ale ten okres 14 dniowy. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ja akurat tego nie rozumiem. 
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Rozumiem co pani mówi, ale to nie znaczy, że się z tym zgadzam.   
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ordynacja mówi jasno, osoba prawna, osoba fizyczna i jednostka, także mówi jasno, 
ale tutaj jest taka interpretacja i koniec.    
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Przyjmuję to do wiadomości, ale chodzi mi o te zmiany o ten okres 14 dniowy, o ten 
termin. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Inkasenci rozliczają się z nami w ten sposób, że składają nam fakturę za te opłaty, 
za prowizję i my realizując ten wydatek dla nich, czyli to ich wynagrodzenie za 
pobranie tej opłaty miejscowej też mieliśmy uregulowane w uchwale.   
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
A jak to ni będzie uregulowane w uchwale?   
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ale w naszej instrukcji obiegu dokumentów to wystarczy. Nie zmieniamy. Tak samo 
będziemy respektować ten termin 14 dniowy.    
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Pani Skarbnik czy jeszcze jakieś zmiany są?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Nie. To jest to o co walczyliśmy, ale nie udało się.  
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Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 454. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 454. 
(Opinia nr 17-15/123-110/2019).  
 

PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 455. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.429.2019). 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska 
zmieniamy przedsięwzięcia, przesuwamy kwotę z tego roku czyli z 2019 roku na 
przedsięwzięcia Pracownicy 30+ Program aktywizacji zawodowej mieszkańców 
obszaru metropolitalnego 2. To jest kwota 355 498 zł przesuwany na rok 2020. 
Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie pod nazwą Przygotowanie i organizacja 
Światowego Jamboree Skautowego 2027 i to jest na lata 2021 do 2027, a ich 
całkowita wartość przedsięwzięcia to 13 768 000 zł. To wszystko.    
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czy to jest jedyna zmiana w WPF-ie?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Tak, tylko to. To już jest koniec roku, a główne zmiany były w listopadzie.  
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 455. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 455. (Opinia nr 17-15/124-111/2019).  
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PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 456. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 19 grudnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.430.2019). 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Drodzy państwo to już też są ostateczne zmiany w naszym planie tego 
roku i po stronie dochodów mamy zwiększenie części subwencji oświatowej. Jest to 
mała kwota jak na subwencję, bo tylko 542 000 zł i w całości jest przeznczone na 
dofinansowanie doposażenie placówek oświatowych. Następną zmianą jest w 
Wydziale Skarbu zmniejszamy wypłaty odszkodowań na kwotę 5 142 000 zł. Nie są 
jeszcze procedury gotowe do wypłaty tych środków, więc nie będą wykorzystane, 
więc plan zmniejszamy. W Wydziale Budżetu Miasta i Podatków kwotę, która była 
zabezpieczona pierwotnie na ten wyższy kredyt czyli na te 500 mln zł zmniejszamy 
kwotę 3 237 000 zł na opłaty i przede wszystkim odsetki i na prowizje od tego 
zakładanego kredytu. W Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków również 
zmniejszamy dotacje na 1 815 000 zł. Nie zostały podpisane umowy na prace 
konserwatorskie. Oraz szereg takich drobnych zmian, które urealniają nam plan 
wydatków, żeby nie było niewykonania tylko do wydatków jest plan dostosowany. 
Także będzie prawdopodobnie Autopoprawka. Ona jest przygotowana, tylko jeszcze 
nie było jak państwa poinformować i na sesji o tym będę mówić, a dotyczy to Biura 
Prezydenta ds. Kultury. Tutaj środki z budżetu Biura w kwocie 439 000 zł będą 
przeznaczone dla Klubu Żak. To będzie kwota 239 000 zł na doposażenie Sali 
koncertowo-teatralnej klubu, zakup specjalistycznych mikrofonów, instrumentów, 
wzmacniaczy, pieca, gitary. I dla Gdańskiego Archipelagu Kultury kwota 200 000 zł 
na częściowe pokrycie kosztów remontowych i wyposażenia, które były zaplanowane 
w grudniu. To będzie Autopoprawka.      
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Mam pytanie odnośnie deficytu ogólnie w roku 2019.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Liczymy jeszcze cały czas. Mamy jeszcze dosyć dużo środków na rachunku. Dzisiaj 
było to 215 mln zł, więc nie wiem jeszcze jak my się zamkniemy. Może już koło 
czwartku, bo to już ostatnie wydatki idą, faktury wpływają, może w czwartek będę 
wiedziała coś więcej to wtedy pani powiem jaka jest sytuacja.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Na każdej Komisji, czy na sesji rozmawiamy na temat korekty budżetu i WPF-u i 
prawie zawsze są jakieś przesunięcia na następny rok. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ja nie wiem jak będziemy wyglądać, ile nam zostanie środków na koniec roku. Z tych 
środków musimy wyczyścić projekty unijne, alkoholówkę, Wydział Środowiska i 
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śmieci, czyli to co jeszcze nie wydatkujemy na gospodarkę odpadami. To musimy 
jakby oddać w przyszłym roku te środki na wydatki, a reszta co nam zostanie to 
zobaczymy co będziemy odtwarzać, czy będziemy odtwarzać czy nie. Nie umiem pani 
powiedzieć jakie to będą pieniądze. Żeby ten deficyt zmniejszyć. Nam najbardziej 
na tym zależy. Także na pewno pokażemy państwu jak to wygląda na Komisji, 
rozliczymy kwoty.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Skoro rozmawialiśmy na temat tych kredytów, które są przesunięte, nie 
potrzebujemy na razie ich.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Te 300 mln zł to na inwestycje spożytkowaliśmy.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Tak czy inaczej to jest jakieś przesunięcie te 200 mln zł na przyszły rok. Więc ten 
deficyt też się poważnie zmniejszy.   
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Też na to liczę, że nie będzie tyle wydatków wykonanych do końca roku. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Chcielibyśmy, żeby były wykonane, ale, żeby nie było deficytu.   
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Też bym chciała.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Wszyscy byśmy tak chcieli.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Zawsze zostają środki. To już jest taka prawidłowość. Ale na siłę wydać to też nie 
jest sztuka.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Wiadomo, że jest też ciężka sytuacja na rynku i część przetargów się nie odbywa, bo 
nie ma wykonawców.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Ale ja już słyszę, że ten bum na te wysokie ceny na materiały budowalne troszeczkę 
staniały. Już jest inaczej. To też jest jakaś nadzieja, a nie takie wariactwo jakie 
było.  
 

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 456. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 456. (Opinia nr 17-15/125-112/2019).  
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PUNKT – 6 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Wpłynęły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu i WPF-u. 
Rozesłane na skrzynki, także państwo mogliście się z tym zapoznać. Przypominam, 
że zbieram propozycje tematów, które chcemy poruszyć na Komisjach w przyszłym 
roku, bo na Komisji styczniowej będziemy uchwalać plan pracy Komisji. Bardzo 
proszę, żeby co najmniej tydzień przed posiedzeniem te punkty trafiły do pani Asi i 
żeby były przesłane mailowo. 
  
W związku brakiem dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący 
Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji. 
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