BRMG.0012.147.2019.KSiT

PROTOKÓŁ Nr 14-11/2019
Z czternastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 18
grudnia 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.
Uchwałą Nr XVII/429/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 roku
do składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki została powołana radna
Barbara Imianowska.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 14 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 455 - w zakresie działania Komisji.
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 456 - w
zakresie działania Komisji.
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

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

4. Podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2019 roku przez Gdański
Ośrodek Sportu.
Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodnicząca poinformowała, że do druków nr 455 i 456 wpłynęły Autopoprawki.
Zaproponowała również, zgodnie z prośbą pana Leszka Paszkowskiego - Dyrektora
Gdańskiego Ośrodka Sportu, aby pkt 4 czyli podsumowanie realizacji zadań
zaplanowanych w 2019 roku przez Gdański Ośrodek Sportu przenieść na posiedzenie
styczniowe. Powiedziała także, że Biuro Prezydenta ds. Sportu miało przedstawić
jeden pkt informację o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska,
ale zostało to rozesłane członkom Komisji mailem, także już ten pkt nie będzie
przenoszony na styczeń.
Następnie wobec braku dalszych uwag do zaproponowanego porządku obrad
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie.
Głosowanie:
6 za - jednogłośnie
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PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 455 + Autopoprawka – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
19 grudnia 2019 r. BRMG.0006.429.2019).
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: w druku nr 455 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pt. przygotowanie
i organizacja światowego Jamboree 2027. Jest to przedsięwzięcie, które będzie
realizowane w latach 2021-2027 i jest zaplanowane na łączną kwotę 13 768 000 zł.
To wszystko w zakresie działania państwa Komisji.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie otworzyła dyskusję.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Jaki dotychczasowy był wydatek na to?
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków
To jest nowe przedsięwzięcie.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
To będzie na Wyspie Sobieszewskiej?
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków
Tak. Wcześniej było realizowane przedsięwzięcie związane z imprezami
okolicznościowymi związanymi z Jamboree, ale to jest akurat nowe przedsięwzięcie.
Wcześniej nie było zaplanowane.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
W te 13 mln zł co w to wchodzi?
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków
Mogę pani powiedzieć co będzie realizowane. Działania wspierające rozwój Wyspy
Sobieszewskiej, dzierżawa terenu z założeniem i utrzymaniem łąki na dzierżawionym
terenie, przyłącza energetyczne do miasteczka zlotowego. Środki będą przeznaczone
też na zapewnienie komunikacji dla mieszkańców i uczestników imprezy,
udostępnienie dla uczniów obiektów kultury, sportu i edukacji, oraz wydatki
związane z funkcjonowaniem zespołu ds. organizacji Jamboree i rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej. To są zadania, które będą w ramach tej kwoty realizowane.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czy jakieś bardziej szczegółowe informacje będzie pani miała?
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Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków
Na tą chwilę nie. Jeżeli pani sobie życzy to poproszę wydział merytoryczny, żeby
przesłali taką informację.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Poprosimy o przesłanie do Komisji i roześlemy do członków.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 455 + Autopoprawka – w zakresie działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalistę w Wydziale
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 455 +
Autopoprawka – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr 14-11/30-26/2019)

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 456 +
Autopoprawka – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
19 grudnia 2019 r. BRMG.0006.430.2019).
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków powiedziała, że w przedmiotowym projekcie uchwały brak jest zmian w
zakresie działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – ODSTĄPIENIE OD OPINIOWANIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska w związku z brakiem zmian w
zakresie działania Komisji w przedmiotowym projekcie uchwały, w wyniku
przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się, odstąpiła od opiniowania.

PUNKT - 3
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Informacja została przesłana mailowo do członków Komisji.
Imprezy sportowe od 27 listopada 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.
ODBYŁY SIĘ:
• Amber Expo Półmaraton Gdańsk

16-17 listopada
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• VI Grand Prix Fitness - Mistrzostwa Europy FIT-KIDS&FITNESS AEROBIC /Amber
Expo/ 23-24 listopada
• Turniej judo dzieci "To My Gdańskie Lwy" /hala Widowiskowo-Sportowa
AWFiS/ 29-30 listopada
• Gdańskie Ergowiosła - Mistrzostwa Pomorza /hala Widowiskowo-Sportowa
AWFiS/ 30 listopada
• Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Gdańska 1 grudnia
• Zawody biegowe Garmin Ultra Race Gdańsk 07 grudnia
• Mistrzostwa Europy Morsów w pływaniu na czas /marina / 7-8 grudnia
ODBĘDĄ SIĘ:
• XVII Gdańska Gala Sportu /Energa Arena/ 18 grudnia godz. 19.00.
• Morsy Witają Nowy rok /plaża w Jelitkowie/ 1 stycznia godzina 13.00

PUNKT - 4
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Dostaliśmy dwie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzedniej Komisji w sprawie
Biało Zielonych Ladies Gdańsk. Druga odpowiedź również przyszła. Otrzymaliście je
państwo mailowo.
Niestety Komisja przez okoliczności Wigilii i Gali Sportu, która dzisiaj będzie o 19:00
jest w dość okrojonym składzie ze strony Urzędu, za co serdecznie przepraszam w
imieniu pana dyrektora GOS-u i Biura Sportu. Mam nadzieję, że widzimy się na Gali
Sportu o godz. 19:00, a pkt, których dzisiaj nie omówiliśmy będziemy mieć w
styczniu.
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. 16:25.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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