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BRMG.0012.116.2019.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 11-8/2019 
 

Z jedenastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 25 
września 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 uczestniczyły cztery 
osoby, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecny – radny Jan Kanthak 
Nieobecny – radny Lech Wałęsa (zmiana nazwiska z Kaźmierczyk) 
uczestniczył w tym czasie w posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji RMG, 
której jest członkiem, a które odbywało się w siedzibie Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku w godz. 15:00-18:15.  
 
 

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

Po otwarciu 11 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 317. 

    Przedstawia: 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 318. 
Przedstawia: Wydział Budżetu Miasta i Podatków  
 

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

4. Podsumowanie sezonu turystycznego 2019 r. 
Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu, pan Andrzej Socik – Wydział Polityki Gospodarczej   
 

5. 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 317. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
26 września 2019 r. BRMG.0006.291.2019). 
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Pani Przewodnicząca, szanowni państwo w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej wprowadzamy projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty nr 2. Jest to 
projekt realizowany przez Gdański Urząd Pracy i dotyczy aktywizacji zawodowej 215 
powyżej 30 roku życia mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego. Całkowity budżet 
to jest kwota 2 088 000 zł. Okres realizacji 2 lata 2019-2020. Wprowadzamy również 
do przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A 93 600 000 zł w 
dwóch latach w roku 2019 49 900 000 zł, w roku 2020 43 680 000 zł i jest to kwota 
planowana do otrzymana ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zakupu 
taboru tramwajowego 15 sztuk przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Dziękuję 
bardzo.   
 
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 317. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 317. (Opinia nr 11-8/21-
17/2019) 
 

PUNKT  - 2 
 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 318. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
26 września 2019 r. BRMG.0006.292.2019). 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką. 
Powiedziała: w budżecie roku 2019 dokonujemy oprócz tych zmian, o których 
mówiłam przy Wieloletniej Prognozie małe zmiany w zakresie dochodów, które 
wprowadzamy i przeznaczamy na wydatki. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie 
kwoty 2500 zł. Jest to darowizna od dwóch przedsiębiorstw dla Rady Dzielnicy 
Kokoszki z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy ul. Osiedlowej. 
Wprowadzamy też 15 000 zł jako odszkodowanie za uszkodzenie instalacji oraz 
urządzeń monitorujących w wyniku wyładowań atmosferycznych na terenie 
Hewelianum i też tą kwotę przeznaczamy na usunięcie tej awarii i czyli zwiększamy 
wydatki w Hewelianum. Dziękuję bardzo.   
 
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 318. 
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USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 318. (Opinia nr 11-8/22-
18/2019) 
 

PUNKT  - 3 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 
Pan Zbigniew Weinar – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Sportu 
Krótko podsumuję to co wydarzyło się w sporcie jeżeli chodzi o duże imprezy 
masowe od naszego ostatniego spotkania.  
 
57 edycja Biegu Westerplatte 14 sierpnia. 
21 września taka masowa impreza w okolicach Ergo Areny – The Color Run. 
Połączenie zabawy z rzucaniem się farbą. Bardzo fajna frekwencja była na tej 
imprezie. 
Turniej Żużlowy o memoriał Henryka Żyto. Druga już edycja 22 września była. 
 
Co nas czeka? Już jutro będzie III edycja takiego naszego kluczowego turnieju, który 
organizujemy razem z obszarem metropolii Gdańsk – Gdynia – Sopot a mianowicie 
turniej piłkarski Przystanek Metropolia 2019, dwie kategorie wiekowe 2009, 2010 
rok. Młodzież reprezentująca powiaty zrzeszone właśnie w obszarze 
metropolitalnym. Serdecznie zapraszamy jeżeli państwo zdążą jutro po sesji na 
godz. 15:00 wtedy będą odbywały się finały i będzie wręczenie nagród.  
Również jurto rozpoczynamy kolejną edycję Testu Coopera czyli tego naszego 
sposobu sprawdzania sprawności gdańszczan. Tak jak zawsze będzie to przy ul. 
Grunwaldzkiej.  
27 września rusza impreza dla twardzieli Runmageddon w Parku Reagana. Też już 
cykliczna impreza.  
28-29 września na terenie Forum Gdańsk jest taka dosyć fajna impreza rodzinna 
festyn dla mieszkańców promujący zdrowy tryb życia. Robimy to w porozumieniu z 
Czesławem Langiem i jego Fundacją. Tam będzie również promował swoją książkę. 
Oprócz porad dietetycznych, sprawdzenia swojego stanu zdrowia również różnego 
rodzaju konkursy, trenażery, czyli wszystkie te maszyny, na których można 
trenować. To też będzie dostępne.  
5 października Cross Duatlon, czyli rowery i bieganie w terenie. To wszystko 
dziękuję.  
 
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu  
Chciałbym uzupełnić. Może to nie jest to co nas zaskoczyło, ale zawsze dążyliśmy do 
tego, żeby w Teście Coopera, bo jest to impreza dwu dniowa czwartek i piątek 
można się przyjść sprawdzić od godz. 10 do godzin popołudniowych, a to do czego 
dążyliśmy i co nas zaskoczyło, to wypełnione wszystkie godziny. Obiekt Gdańskiego 
Ośrodka Sportu przy ul. Grunwaldzkiej zawsze tętni życiem, natomiast będzie to o 
tyle ciekawe, że ok 1500 osób wystartuje. Zmierzymy się już teraz nie z tym, czy 
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mieszkańcy chcą i czy dzieci czy młodzież chcą w tym uczestniczyć, tylko czy my 
podołamy odnośnie zapotrzebowania, żeby działać skutecznie.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Czyli z roku na rok jest to coraz popularniejsze.  
 

Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu  
Zgadza się.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Czy są jakieś pytania? 
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Co tam się stało na tym Biegu Westerplatte, że zabrakło medali nagle? 
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Takie organizacyjne potknięcie. Firma zewnętrzna, która odpowiadała za 
dostarczenie tych medali po prostu nie dostarczyła ich na czas. One dojechały i ok 
300 medali zostało dosłanych uczestnikom z przeprosinami.   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czyli już zostały wysłane?   
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak. 
  

PUNKT  - 4 
 

Podsumowanie sezonu turystycznego 2019 r. 
 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Szanowni państwo krótko, ale na poważnie. Podsumujemy krótko sezon letni, 
chociaż tak jak wiemy i powtarzamy od zawsze sezon w Gdańsku trwa cały rok, ale 
to charakterystyczne lato jest, utarło się i ruch turystyczny jest w tym okresie 
zdecydowanie największy. (została przedstawiona prezentacja) Jeśli chodzi o liczbę 
gości, którzy nas odwiedzili to widzicie państwo 1 980 431 osób i mimo tego, że 
pogoda w tym roku tak naprawdę to nas w lipcu nie rozpieszczała to jest 3% wzrost 
zarówno turystów jak i odwiedzających. Macie państwo podział na turystów i 
odwiedzających krajowych i zagranicznych ilościowo i procentowo tak to się 
przedstawia, a proporcje tych turystów.  
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czemu nie ma 100%? Turyści krajowi, turyści zagraniczni nie sumują się do 100%, 
tylko 70%.  
 

Pani Katarzyna Nałysz-Safuryn – Specjalista ds. Badań i Analiz w Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej 
Dlatego, że jest podzielone na 4 grupy: turyści krajowi, turyści zagraniczni, 
jednodniowi odwiedzający krajowi i zagraniczni. My dzielimy według dwóch różnych 
kryteriów i w sumie wychodzą te 4 kategorie.  

 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Skąd przyjechali? Kierunki tradycyjne i tu się niewiele zmieniło. Jeśli chodzi o 
krajowych turystów to są głównie nasi najbliżsi, okoliczni mieszkańcy Pomorza, 
województwo mazowieckie i kujawsko – pomorskie. Natomiast niespodzianka jest 
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jeśli chodzi o zagranicznych, bo zawsze byli Niemcy na pierwszym miejscu, a tym 
roku są to turyści z Wielkiej Brytanii.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Norwegii nie widziałem.   
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Skandynawia jest powiedziana. Od kilku lat jest łącznie przedstawiane Szwecja, 
Dania, Norwegia.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Na pewno są to dobre dane? 
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
7%. Tak wynika z badań przeprowadzonych. Może w skali roku się okazać, bo to jest 
tylko za te trzy miesiące, a w skali roku może się okazać zupełnie to inaczej, bo 
Skandynawowie przyjeżdżają na weekendy głównie i nie w czerwcu, lipcu, sierpniu 
tylko od momentu, kiedy w zasadzie zaczyna się ciepło robić.  

 
Jeśli chodzi o czas pobytu to tutaj są pobyty i to jest pocieszające, bo są pobyty 2-3 
dniowe i 4-7 dniowe, czyli ponad 70% przyjeżdżających spędza nie jedną dobę w 
Gdańsku tylko nocuje dłużej. Oczywiście jeśli chodzi o noclegi to głównie dominują 
tutaj hotele, oczywiście zarówno wśród turystów zagranicznych jak i krajowych.  
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Jeśli chodzi o środki komunikacji, którymi przyjeżdżają i się poruszają po Gdańsku 
to wśród turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych dominuje samochód w tym 
okresie.  
Co jest zastanawiające to możecie państwo zwrócić uwagę, że wśród turystów 
zagranicznych przyjeżdża 50%, a 79% porusza się samochodem, czyli należałoby 
sądzić, że wypożyczają samochody w Gdańsku.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Hulajnogi jeszcze trzeba dopisać.  
 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
To pewnie będzie w innych. Jeśli chodzi o wielkość ruchu pasażerskiego w porcie 
lotniczym to tutaj optymistyczne bardzo dane, bo za te trzy miesiące jest 7% 
wzrost, natomiast na koniec sierpnia jest ponad 3,5 mln pasażerów, także wszystko 
wskazuje na to, że… 

 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Jak było w zeszłym roku? 
 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Za cały rok było 4,9 mln.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Czyli do 5 mln pasażerów dobijemy? 
 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Wszystko na to wskazuje, że 5 mln przekroczymy. Zresztą takie było założenie. 
Szacuje się ok 8-10% wzrost będzie w skali roku.  
Port Lotniczy utrzymuje się w dalszym ciągu na II miejscu jeśli chodzi o te porty 
regionalne po Krakowie jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów. Warszaw jest 
oddzielnie liczona. Mówię o lotniskach regionalnych, po Krakowie. Licząc Warszawę 
to na trzecim miejscu.  
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Jeżeli chodzi o tramwaje wodne tutaj jest lekki spadek, ale to jest spowodowane 
kilkoma rzeczami. Po pierwsze konkurencja duża się pojawia, bo i Galer wszedł i 
dużo tych prywatnych jednostek pływających i nie oszukujmy się podniesienie ceny 
biletów miało też na to wpływ, bo to była kwestia 100% podwyżki z 10 zł na 20 zł, 
ale mimo tego wpływy do budżetu wzrosły. Mimo zmniejszonej liczby pasażerów 
wpływy prawie 30% więcej środków wpłynęło. 

 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Czyli mniej dokładamy.  
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Dokładnie, mniej dokładamy. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
A czy mamy jakieś badania czy to są mieszkańcy, czy to są turyści jeżeli chodzi o 
tramwaj wodny?  
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Nie mamy takich danych. Jeszcze wprowadzona została możliwość zakupu biletów 
drogą elektroniczną, więc to trudno zbadać.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Karta Mieszkańca też upoważnia. 
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Karta mieskzańca upoważnia do jednorazowego bezpłątnego rejsu. Ale większość są 
to turyści.  
Cele przyjazdu tu się nie zmieniło. To są wakacje, wypoczynek, wizyta u znajomych, 
spacery, zakupy. Najczęściej odwiedzane obiekty też podobnie historycze centrum 
Gdańska. Jeśli chodzi o turystów krajowych drugie miejsce plaża, a zagraniczni 
Westerplatte, a na trzcim plaża.  
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Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Ostatni slajd jeśli chodzi o cele pobytu, jak oceniają turyści krajowi na poziomie 
8,4. To jest skala od 1 do 10, natomiast czy poleciliby zbajomym, krewnym przyjazd 
do Gdańska opowiedziało się na 8,5 pkt. Turyści zagraniczni ocenili pobyt na 7,9, a 
skłonność do polecenia wizyty na 8 pkt.  
Przyjezdni z kraju i z zagranicy nie różnią się jeśli chodzi o ocenę stopnia 
dostosowania Gdańska dla potrzeb turystów i one wynoszą odpowiednio 8,1 i 7,9 pkt. 
Dziękuję bardzo.  

 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
W tej ocenie w stosunku do lat ubiegłych coś tutaj się zmienia? Czy zostaje na tym 
samym poziomie?  
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Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
One są mniej więcej na tym samym poziomie. W zeszłym roku było tam w granicach 
8,5 pkt, a w tym roku jest 8,1 jeśli chodzi o ocenę krajowych, natomiast krajowi 8,4 
to jest 8,1, a w zeszłym roku ogólna była 8,5 ocena.  

 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Jeżeli były te badania przeprowadzone to po prostu na jakiej liczbie osób? Czy to 
szło w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, jak to wygląda? 
 

Pani Katarzyna Nałysz-Safuryn – Specjalista ds. Badań i Analiz w Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej 
Badania ruchu turystycznego prowadzimy systematycznie przez cały rok mniej 
więcej proporcjonalnie do napływu turystów, w skali roku to jest ok 3000 osób. 
Natomiast w skali sezonu to byłoby ok 600-700 osób badanych.   
 

PUNKT  - 5 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Czy są jakieś wolne wnioski? 
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Hulajnogi.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Nic nie możemy zrobić.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Słyszałem, że są jakieś poczynania w związku z tym prakowaniem tych hulajnóg. 
Wczoraj przed moim lokalem dziecko się wywróciło przez hulajnogę.  
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Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Artykuł był na trójmiasto.pl.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Czytałem ten artykuł. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Nie wiem, czy ustawa już jest.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Nie.  
 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Właśnie i to jest cały problem, bo miasto nie ma narzędzi prawnych, żeby 
wprowadzić jakieś kwestie… 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Teraz będziemy mieli kolegów radnych w sejmie to na pewno pomogą.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Koło dworca leży 10 hulajnóg, teraz przejeżdżałem.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG 
Niestety nie jest to uregulowane prawnie.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Jest wiele firm, które obsługują te hulajnogi i w różnych rejonach każdy ma. Ciężko 
będzie im się dogadać. 
 
 
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. 16:30. 
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Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


