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BRMG.0012.23.2019.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 5-2/2019 
 

Z piątego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska w 
VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 27 lutego 
2019 roku, a rozpoczęło o godz. 16:15 w sali nr 007 w Nowym Ratuszu 
przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu. 
 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób, 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska. 
 

Po otwarciu 5 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i 
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 86 – w zakresie działania Komisji. 

    Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków  
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 87 – w 
zakresie działania Komisji. 
 Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków  

 

3. Podsumowanie konkursu grantowego. 
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu 
 

4. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu 
 

5. Rower metropolitalny. 
Przedstawia: Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy  
 

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad 
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
4 za - jednogłośnie 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 86 – w zakresie działania Komisji. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 7 
marca 2019 r. BRMG.0006.60.2019). 
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Pani Beata Pietrasik – p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w 
Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały. 
Powiedziała: przedstawiam państwu projekt przedmiotowej uchwały w zakresie 
działania Komisji. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-
2047 dokonuje się przede wszystkim dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej 
do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2019. Dokonuje się zmiany w wysokości 
dochodów na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków 
budżetu Unii Europejskiej, w szczególności na projekty: Pomorskie Szlaki Kajakowe, 
szlak Motławy i Martwej Wisły. Tutaj jest wzrost dochodów o kwotę 908 000 zł. 
Następnie Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R19 i Wiślana 
Trasa Rowerowa R9 odcinek L10 Gdańsk – zwiększenie dochodów o kwotę 889 000 zł 
oraz Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 odcinek R9. Tutaj jest niewielka zmiana, zmniejszenie dochodów w 
roku 2019, a odpowiednie zwiększenie dochodów w roku 2020, 2021. Łączna kwota 
34 000 zł. Następnie w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 
2047 w związku z niewykonaniem w pełni zaplanowanych wydatków w 2018 roku 
odtwarza się środki, w tym m. in. na następujące przedsięwzięcia: Pomorskie Szlaki 
Kajakowe zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 908 000 zł. Pomorskie 
Szlaki Rowerowe zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 742 000 zł. Szlak 
turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami zwiększa się 
limit wydatków w 2019 roku o kwotę 349 000 zł. Infrastruktura plażowa budowa 
obiektów socjalno – sanitarnych zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 
344 000 zł nadal tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018 wydatków. Program 
budowy basenów w Gdańsku zwiększa się limit wydatków o kwotę 175 000 zł. 
Program budowy i modernizacji boisk kolejne zadania zwiększa się limit wydatków o 
kwotę 1 037 000 zł. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i 
Zatoki Gdańskiej zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 280 000 zł. W 
części wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe dodaje się nowe 
przedsięwzięcie. Jest to przedsięwzięcie budowa centrum sportu młodzieżowego 
Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 etap II. 
Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia 
warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera. 
Przypomnę, że w latach 2015-2016 był zrealizowany I etap budowy tego centrum, 
natomiast w tej chwili przedmiotem przedsięwzięcia jest II etap, który obejmuje 
wykonanie zaplecza treningowego wraz z małą architekturą, budynku zaplecza 
sportowego wraz z wyposażeniem i zewnętrznej infrastruktury technicznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Na realizację tego przedsięwzięcia zabezpiecza się 
środki w wysokości 16 mln zł w roku 2020 8 mln zł i w roku 2021 również 8 mln zł. To 
wszystko w zakresie działania Komisji. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały.     
 

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie otworzyła dyskusję. 
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Mamy środki zarezerwowane na baseny 10 mln zł.  
 

Pani Beata Pietrasik – p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w 
Wydziale Budżetu Miasta i Podatków 
Tak.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Chciałem poprosić, żeby na Niedźwiedniku również powstał basen. Tam jest 
obiecany od 15 lat. Jeszcze pan Prezydent Posadzki otwierał tą szkołę. Ten basen by 
cały Niedźwiednik wspomógł, bo tam jest szkoła De la Salle, która też by z tego 
korzystała.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Czyli ten basen miałby być przy szkole? Przy której?  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Przy szkole De la Salle? 
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Nie. Szkoła De la Salle by z tego korzystała. Tam było bardzo dużo podpisów 
mieszkańców, ale przy tej dużej szkole.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Wiemy, o którą szkołę chodzi. Wnioski zostawimy na koniec. Będziemy o tym 
pamiętać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. 
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 86. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Beatę Pietrasik – p.o. Kierownika Referatu Planowania 
Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 4 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 86 – w zakresie działania 
Komisji. (Opinia nr 5-2/6-2/2019) 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 87 – w 
zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 7 
marca 2019 r. BRMG.0006.61.2019). 
 

Pani Beata Pietrasik – p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w 
Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały. 
Powiedziała: przedstawiam państwu projekt uchwały w zakresie działania Komisji. W 
Wydziale Programów Rozwojowych odtwarza się środki niewydatkowane w 2018 roku 
i to są te przedsięwzięcia, które wymieniałam przy zmianach do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej czyli Pomorskie Szlaki Kajakowe, Pomorskie Trasy Rowerowe, 
Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy, rozwój infrastruktury 
plażowej, program modernizacji budowy boisk, rozwój oferty turystyki wodnej w 
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i program budowy basenów w Gdańsku. 



4 

 

W związku z tym nie przytaczam tutaj ponownie samych kwot. Zwiększa się plan 
wydatków również w związku z przebudową boiska przy ul. Budowlanych, kwota 
1 400 000 zł. Zakres rzeczowy prac obejmuje roboty ziemne, drenaż boiska, 
podbudowę i obrzeża, kanalizację deszczową. Na realizację tego zadania uzyskano 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 393 000 zł, a 
całkowita wartość tej przebudowy tej inwestycji wyniesie 2 787 000 zł. Ostatnia 
zmiana, którą chciałam też omówić to przeniesienie środków w wysokości 8 000 000 
zł to jest przeniesienie między działami w ramach zadania program modernizacji 
basenów przyszkolnych, baseny przyszkolne, które będą realizowane w ramach 
programu są to obiekty sportowe zlokalizowane na terenie szkolnym i w tej chwili 
użytkowane jedynie przez uczniów. Natomiast po zmodernizowaniu obiekty planuje 
się udostępnić mieszkańcom Gdańska, w związku z tym jest to przesunięcie między 
działami czyli z działu dedykowanemu oświacie i wychowaniu do działu kultury 
fizycznej. Dziękuję, to wszystko. Proszę o pozytywne zaopiniowanie.   
 

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 87. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Beatę Pietrasik – p.o. Kierownika Referatu Planowania 
Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 4 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 87 – w zakresie działania 
Komisji. (Opinia nr 5-2/7-3/2019) 
 

PUNKT  - 3 
 

Podsumowanie konkursu grantowego. 
 

Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Powiem krótko. Ogłosiliśmy konkurs jeszcze w tamtym roku, żeby jak najszybciej 
pieniądze mogły dotrzeć do naszych klubów. Wpłynęło 147 ofert w 72 kopertach. Już 
po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, że jedna koperta zaginęła, w związku z 
tym, że mimo, że ta oferta, która była w tej kopercie nie uzyskałaby akceptacji 
Komisji, bo ten klub nie zdobył żadnych punktów, musieliśmy unieważnić ten 
konkurs grantów i tak się stało. Natychmiast ogłosiliśmy kolejny konkurs. Oferty 
wpływają do 1 marca, także w kwietniu będziemy mogli już dokładnie go 
podsumować. Natomiast chciałem powiedzieć, że my, Komisja w swojej pracy 
przede wszystkim opiera się na systemie sportu młodzieżowego. To jest coroczna 
rywalizacja wszystkich klubów w Polsce w dyscyplinach przyjętych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki i to jest taka można powiedzieć, że to jest taka 
Biblia. Chcielibyśmy, żebyście mieli państwo świadomość i wiedzę jak funkcjonują 
nasze kluby, bo w Gdańsku jest zarejestrowanych ponad 300 klubów, a punktuje 30, 
więc oznacza to, że praca taka stricte sportowa to jest w małej grupie tych klubów, 
a reszta klubów po prostu wykorzystuje pomysł na życie, czyli rodzice płacą, a ludzie 
uczą, ale nie jest to prawdziwy sport. Także przygotujemy taką prezentację na 
Komisję.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Dziękujemy bardzo za wyjaśnienie.  
 

PUNKT  - 4 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Informacja została dzisiaj do państwa przesłana i nie wiem, czy zdążyli się państwo z 
nią zapoznać.  
 
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Najważniejsze imprezy, które mamy za sobą, czyli ostatni mecz eliminacyjny do 
Mistrzostw Świata koszykarzy Polski z czterech meczów w Gdańsku, zakończony 
sukcesem, także koszykarze chcą do nas wrócić, ale też oczekują ze związku na 
pokaźną kwotę, bo w 2021 roku eliminacje do Mistrzostw Europy Polska Federacja 
chce zorganizować w Gdańsku, ale to dopiero początek rozmów i kwestia decyzji. 
Będzie sześć grup eliminacyjnych w różnych państwach. Chodzi o to, że w 
momencie, kiedy bardzo dużo gra zespołów w jednym państwie to mecze, gdzie nie 
grają gospodarze nie cieszą się w ogóle popularnością, więc takie rozwiązania 
następują, żeby było aż w 6 państwach, chyba, że będą komplety i o taki turniej 
Polska występuje. To jest turniej 8-dniowy, 6 drużyn poza gospodarzami, więc dosyć 
ciekawa impreza, ale na razie warunki finansowe raczej nie zbliżają nas do tego. 
Natomiast przed nami już 3 marca, czyli w piątek rozstrzygnięcie dorocznego 
konkursu, czyli plebiscytu Rejs Roku na najważniejsze wyprawy żeglarskie. Tradycją 
tego konkursu, co zasługuje na uwagę, jest to, że ogłasza się wyniki w grudniu, a w 
marcu dopiero wręczają nagrody, ale to taka chyba żeglarska przypadłość. 28 marca 
natomiast będzie święto sportu młodzieżowego czyli Gdańska Gala Sportu 
Młodzieżowego. Wiemy już, że będzie ona w Ergo Arenie ok 300 młodych 
sportowców otrzyma nagrody finansowe, ponad 40 trenerów również otrzyma 
gratyfikacje finansowe, otrzymają puchar. O tyle to jest istotna sprawa, że bardzo 
często zapomina się o tych trenerach szkolących młodzież, a tu jest szansa, żeby 
właśnie ich zauważyć i uhonorować. To jest generalni rzecz biorąc najważniejsze 
wydarzenie. Wspieramy też drużynę ICE Skater, który wyjeżdżają na Mistrzostwa 
Świata Juniorów do Szwajcarii i będę te dzieci reprezentowały Gdańsk. Natomiast w 
kwietniu bardzo ważna tradycyjna nasza impreza Maraton Gdański. Pan dyrektor 
Paszkowski mógłby o tym evencie opowiedzieć.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani przewodnicząca, szanowni radni, V Gdańsk Maraton, który zbliża się 
nieuchronnie. To 14 kwietnia 2019 roku. Impreza na pewno na starcie zgromadzi 
ponad 2000 uczestników, bo już ponad 2100 uczestników jest zapisanych na listę 
startową. Trwają też przygotowania, bo uruchomiliśmy program Aktywuj się w 
maratonie. Są to zajęcia realizowane 2 razy w tygodniu na górnym tarasie, czyli 
wokół zbiornika Świętokrzyska i w Parku Reagana w niedzielę i w środy, gdzie 
gromadzi się ponad 100 uczestników takich zajęć. Odbywają się one pod okiem 
bardzo doświadczonego trenera, zawodnika, Mistrza Polski w maratonie 
wielokrotnego pana Radosława Dudycza, który prowadzi te zajęcia ze swoimi 
współpracownikami. Mam nadzieję, że bieg będzie po raz kolejny będzie zdobywał 
laury jeżeli chodzi o najlepsze biegi w Polsce, bo przypomnę, 3 krotnie zdobył on 
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laur Złotego Biegu, czyli takiego wyróżnienia dawanego przez uczestników, który był 
realizowany przez portal maratonypolskie.pl. To taka główna impreza, ale też chcę 
powiedzieć o uruchomieniu dużej ilości programów Aktywuj się, czyli cyklu 
bezpłatnych zająć, które się odbywają cyklicznie na obiektach GOS-u głównie, ale 
też i innych obiektach, przede wszystkim tu nam na myśli zumbę, która się odbywa 
właśnie w czwartki oraz zumbę gold, która się odbywa w poniedziałki na Sali 
Kołobrzeska. Są też zajęcia dla aktywnych rodzin, które się odbywają na obiekcie 
Traugutta i też zajęcia takich wędrówek terenowych, rodzinnych, które się 
odbywają w niedzielę. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie gdańskiego 
GOS-u czyli sportgdansk.pl. Dziękuję.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę, także bardzo 
dziękujemy za przedstawienie.  

  
PUNKT  - 5 

 

Rower metropolitalny. 
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Obecnie trwają odbiory systemu. To jest jeden z egzemplarzy, który jest 
udostępniony nam do jazd testowych. Tak będzie rower wyglądał. Panel reklamowy 
jest miejscem, w którym operator może sprzedać i nim gospodarować. Przychody z 
reklam są też przychodami operatora. Natomiast zamawiający, czyli Obszar 
Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot oczywiście ma prawo zatwierdzać lub nie 
zatwierdzać propozycji reklamodawców. Możemy zaprezentować jak się rower 
wypożycza przy pomocy Karty Miejskiej, przy pomocy aplikacji.  
 
Nastąpiła prezentacja przykładowego wypożyczenia roweru.    
Tu jest blokada, za pomocą której się rower wypożycza i zwraca. W tej chwili rower 
jest już w systemie. Wypożyczenie następuje poprzez aplikację, bardzo prosto. 
Trzeba zeskanować kod, wypożycz i rower się zaraz sam odblokuje. Rower jest 
odblokowany i jest gotowy do jazdy. Zwrot roweru do systemu następuje wyłącznie 
poprzez zaciągnięcie blokady. I tyle.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czyli nie trzeba w aplikacji już nic robić?  
 
Pan Jakub Opczyński – Wydział Gospodarki Komunalnej 
W aplikacji już nie. W aplikacji tylko przychodzi powiadomienie, że rower został 
poprawnie zwrócony.  
 
Pan Grzegorz Krajewski – Wydział Gospodarki Komunalnej 
Jest jeszcze łatwiejszy sposób na wypożyczenie roweru. Moja karta miejska została 
przypisana do konta, przykładam kartę, rower się odblokowuje szybciutko. Konto 
trzeba mieć aktywne i w ramach swojego konta wybieramy jeden z abonamentów 10 
zł miesięcznie, czy 100 zł miesięcznie. Tą kartę wpisuję w zakładce moje konto, 
przypisuję tą kartę i ona już jest przypisana.  
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Radny Jan Kanthak – członek Komisji 
Czy ten system umożliwia zostawienie roweru tak jak w Warszawie są te hulajnogi, 
gdzie popadnie? Czy to trzeba do stacji dokującej?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Już tłumaczę. Można pozostawić rower poza stacją, on się zlokalizuje poprzez GPS, 
który jest wbudowany, natomiast wówczas poniesiemy opłatę w wysokości 3 zł za to, 
ze pozostawiamy go poza wyznaczonym miejscem. Osoba, która taki rower stojący 
poza parkingiem odprowadzi na parking otrzyma 2 zł. W ten sposób to działa. Ma to 
zachęcać do tego, żeby nie pozostawiać poza parkingiem. Kilka słów o samym 
rowerze. To co jest w nim najistotniejsze to jest wspomaganie elektryczne. Więc 
każdy z rowerów, które będą w systemie działały ma silnik, który wspomaga pracę 
pedałów. Wspomaganie załącza się automatycznie podczas ruszenia. Oddaje tyle 
mocy ile wkładamy w pedały jadąc. Umożliwia swobodny podjazd pod wzniesienia 
występujące w Trójmieście i w zasadzie to jest taka największa zaleta tego roweru 
pod względem mechanicznym, natomiast oczywiście pod względem funkcjonalności 
systemu to, że każdy jeden rower jest osobnym bytem, odblokowujemy rower z 
poziomu roweru, a nie stacji dokującej. Możemy go dzięki temu zostawiać w innym 
miejscu właśnie i możemy nim jechać i widzimy swoją trasę bieżącą, która nam się 
w aplikacji wpisuje. Możemy w aplikacji zobaczyć gdzie konkretny rower się 
znajduje. Możemy go sobie zarezerwować poprzez aplikację. Każdy jeden rower jest 
zlokalizowany osobno w aplikacji. W tych systemach, które w tej chwili działają w 
Polsce rowery są przypisywane zazwyczaj do stacji dokującej i np. usterka stacji 
wyłącza wszystkie rowery, które na niej stoją. Tutaj w takim przypadku tylko jeden 
rower byłby unieruchomiony. 
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Jaki jest koszt takiego roweru?   
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
10 zł miesięcznie?   
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Ale zakup takiego roweru ile kosztuje? 
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
To jest zupełnie inna historia.   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jakie są parametry techniczne? Stalowy rower?   
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Stalowy.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Kolor będzie taki czy inny?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Kolor będzie taki. Jeżeli chodzi o dynamo jeszcze to załącza się podczas jazdy 
automatycznie oświetlenie przednie i tylne.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Ile tych rowerów jest łącznie?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Będzie łącznie 4080 w całej Metropolii, 2226 w Gdańsku.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
I one będą cały czas jeździć?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Tak. One będą cały czas jeździć. Będą przypisane do poszczególnych gmin, do 14 
gmin, które są w projekcie. Udziały zostały określone z góry i Gdańsk ma ok 56% 
udziałów w tym systemie.  
 
Radny Jan Kanthak – członek Komisji 
Kiedy ma to ruszyć? 
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
W tej chwili trwają odbiory. Miało ruszyć w listopadzie. Wykonawca się spóźniał z 
realizacją umowy. Miał problemy przede wszystkim z działaniem systemu aplikacji. 
W tej chwili jest już na prostej.   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Tak realnie jaki jest termin?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Myślę, że termin jest bliski. Płacimy 10 zł miesięcznie za możliwość jeżdżenia 
rowerem codziennie przez 90 minut. Jeżeli przekroczymy te 90 minut to każda 
kolejna minuta jest płatna 5 groszy za minutę.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Czyli ja biorę dzisiaj rower, jadę pozałatwiać sprawy i go odstawiam. 
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Jak zmieści się pan w limicie to wszystko jest w ramach abonamentu. Natomiast te 
niewykorzystane minuty z danego dnia nie przechodzą na następny dzień.    
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
To jest rower tylko dla Gdańszczan?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Nie, dla wszystkich, którzy zapłacą, kupią i zarejestrują się. Dla turystów jest 
przewidziana opłata 10 groszy za minutę. Natomiast nic nie będzie stało na 
przeszkodzie, żeby turysta też mógł mieć konto w aplikacji.  
 
Radny Jan Kanthak – członek Komisji 
Czy jest możliwość podłączenia karty kredytowej?  
 
Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Tak, oczywiście.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Ile jest stacji w Gdańsku?  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
368 stacji na terenie miasta.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Te stacje to są te czarne stojaki?  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Tak to są te grafitowe stojaki.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Mam prośbę, jedna stacja jest potrzebna bardzo przy aptece na Aksamitnej. Tam 
bardzo dużo ludzi przyjeżdża rowerami.  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Tam jest stacja przy szkole muzycznej jest na pewno. Druga jest przy Heweliuszu.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Czy jest planowane zwiększanie liczby tych stacji w przyszłości?  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Tak, jest taka opcja zapisana w umowie. Natomiast to już będzie ze środków 
własnych, ponieważ cały system jest sfinansowany częściowo z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a wszelkie go rozszerzanie to już kwestia środków 
własnych.   
 

Radny Jan Kanthak – członek Komisji 
Czyli tych stacji jest 368, a rowerów?  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Rowery 4080 sztuk w metropolii, 2226 w Gdańsku.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Te stacje na jakim obszarze są?  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
368 stacji jest na obszarze Gdańska.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Chciałbym zapytać o taką hipotetyczną sytuację, przyjeżdżam na stację takim 
rowerem, a tam nie ma miejsca, żeby zaparkować.  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Można zaparkować obok parkingu.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Na tych stacjach wolno parkować tylko tym rowerom czy indywidualnym ludziom, 
którzy własne rowery chcą pozostawić to też mogą?  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Jeżeli ktoś zaparkuje indywidulanym rowerem to nie będzie za to ścigany. Nie jest 
wskazane, ale nie jest zabronione.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
I tu jest pies pogrzebany, żeby to nie było tak, że nie będzie ścigany, ale gdzie to 
jest napisane, że nie będzie ścigany? Bo pan powie, że nie będzie ścigany, a 
dyrektywa będzie Straży Miejskiej, że ten rower dostanie mandat. Ludzie 
przyjeżdżają swoimi rowerami, turyści też, i teraz on zobaczy taki stojak i postawi 8 
osób rowery i pójdą sobie. I co? Gdzie oni mają stawiać jeżeli to jest tylko dla tych 
rowerów?  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Właśnie co z tymi rowerami jeżeli przejadę jedną, drugą, trzecią stację i nie będę 
miała gdzie postawić.  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Mówię, można zostawić obok stacji i rower się automatycznie do stacji przypisze i 
jest traktowany jako zwrot w stacji. Proszę zwrócić uwagę, że ten rower w stacji nie 
jest w żaden sposób dokowany, tylko zamykamy blokadę. Natomiast stacje są po to 
przede wszystkim, żeby było widać, gdzie one są, czyli te parkingi po to są 
postawione, żeby wiadomo było, gdzie są stacje, gdzie można rowery pozostawić i 
po to, żeby był porządek.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Nie odpowiedział mi pan na pytanie, przyjeżdżają samochodem dwie rodziny, 10 
rowerów i postawią rowery na tych stacjach. Jaką mają gwarancję, że nie dostaną 
za to mandatu?   
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Nie dostaną za to mandatu.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Uważam, że te stacje nie powinny wykluczać rowerów prywatnych. Dużo ludzi 
przyjeżdża do pracy, do Gdańska do centrum rowerami, o to nam chodzi i żeby nie 
było tak, że nie będzie, gdzie postawić rowerów.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękujemy za świetną prezentację. Czekamy 
niecierpliwie.  
 

Pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy 
Dziękujemy bardzo.  

PUNKT  - 6 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Jeżeli chodzi o wolne wnioski to pan radny wnioskował o budowę nowych basenów.  
 

USTALENIA KOMISJI – WNIOSEK                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska prosi Panią Prezydent o rozważenie 
możliwości budowy basenów w Gdańsku w dzielnicach Brętowo oraz Siedlce. 

 

Wniosek został podjęty przez Komisję jednogłośnie – 6 głosami za. 
Wniosek nr 5-2/1-1/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Jest zmiana terminu sesji w październiku. Mamy zaplanowane posiedzenie Komisji na 
30 października, a sesja miała być 31. W związku z tym zmiana posiedzenia na 23 
października, bo sesja jest 24 października.   
 
W związku z tym, że nie było więcej spraw związanych z tym punktem 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym 
posiedzenie zakończono – godz. 17:00. 
 
 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
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