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PROTOKÓŁ Nr 6-3/2019
Z szóstego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska w
VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 27 marca
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 6 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. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu

2. Zapobieganie aktom wandalizmu podczas meczów piłkarskich.
Przedstawiają: zaproszeni goście z Lechii Gdańsk S.A., przedstawiciele Prezydenta Miasta
Gdańska

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie Przewodnicząca powiedziała, że w związku z tym, że ostatnio nie
został rozstrzygnięty konkurs grantowy to zostanie on przedstawiony w pkt 3
czyli w sprawach wniesionych. Wobec braku dalszych uwag do zaproponowanego
porządku obrad przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie.
Głosowanie:
5 za - jednogłośnie

PUNKT - 1
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze
Prezydenta ds. Sportu
Dla przypomnienia odbyły się w zeszłym miesiącu Rejs Roku 1 marca, turniej mini
siatkówki dziewcząt i chłopców na Jasieniu, na wyjeździe były Mistrzostwa Świata w
łyżwiarstwie synchronicznym.
Czeka nas jutro Młodzieżowa Gala Sportu, zawody Fitness Kids 6-7 kwietnia podczas
trwania targów Free Time Festiwal, Międzynarodowy turniej hokeja na lodzie Amber
Cup 6-7 kwietnia, zawody kolarstwie górskim Garnier MTB Series 2019 7 kwietnia i
jest to początek cyklu, który odbywa się w całej Polsce, Międzynarodowy turniej
mini hokeja na lodzie Olivia Cup 12-14 kwietnia, a największe wydarzenie Gdański
Maraton impreza 2-dniowa 13-14 kwietnia, a oczywiście główny bieg maraton w
niedzielę, oraz na Traugutta z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarka 24-27
kwietnia i są to eliminacje Tymbarku dla młodzieży z województwa pomorskiego.
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Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Chciałbym jeszcze raz gorąco zaprosić członków Komisji jutro na Młodzieżową Galę
Sportu i chciałbym państwa poprosić o pomoc przy wręczaniu tych nagród zarówno
młodym sportowcom, jak i trenerom, ponieważ tych nagród będzie sporo, bo ponad
200, także pracy będzie też dużo. Dziękuję. Ergo Arena godz. 17:00.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Również zapraszam. Wszyscy radni otrzymali maila i proszę jeszcze dzisiaj
potwierdzić, żeby panowie wiedzieli.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Natomiast jeżeli państwo y chcieli jakieś informacje szczegółowe na temat Maratonu
Gdańskiego to jest tutaj dyrektor Paszkowski. Najważniejsza jest frekwencja.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Mamy ponad 2300 uczestników. Jest to rekordowa ilość. Ponad 600 uczestników na 5
km dystansie i komplet uczestników na biegi dziecięce. Praktyczniej jest to
frekwencja wyższa o ok. 20% w stosunku do tego co się wydarzyło w roku ubiegłym.
Jest to o tyle dobry wynik, że tego samego dnia odbywa się konkurencyjny maraton
w Warszawie oraz półmaraton w Poznaniu, gdzie tradycyjnie jest ok 8000
uczestników, więc w tym kontekście należy uznać to za duży sukces. Te terminy
niestety zbiegły się po ogłoszeniu naszego terminu. Nie jest to świadomie nasz
wybór, po prostu Warszawiacy i Poznaniacy weszli w termin, który mieliśmy
wcześniej zgłoszony, ale taki jest rynek i mam nadzieję, że impreza zakończy się
sukcesem. Liczymy też na obecność państwa. Zaproszenia dotrą na przełomie
przyszłego tygodnia. Limit biegu mamy 6 godzin, a najlepsi będą po ok 2 godz. 20
min na mecie. Ale jest też możliwość wzięcia udziału w krótszym dystansie, jest 200
sztafet oprócz tych cyfr, które przytoczyłem, to jest też na liście startowej. To jest
800 osób. Także bieg rozwija się.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Cieszymy się bardzo. Dziękujemy.

PUNKT - 2
Zapobieganie aktom wandalizmu podczas meczów piłkarskich.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Zaprosiliśmy pana prezesa w związku z ostatnim incydentem przykrym, który się
wydarzył. Wiemy też, że Lechia ma różne programy, które są pro rodzinne i też dla
uczniów, z tego co wiem to zapraszacie uczniów na mecz, mają darmowe bilety, a
to się odbiło takim negatywnym echem i chcielibyśmy porozmawiać o tym jak można
temu zapobiegać, bo wiemy, że tutaj zostały wniesione napisy, zawieszone i jak to
jest kontrolowane i co możemy zrobić, czy my możemy jakoś też pomóc, żeby takich
sytuacji unikać?
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
W uzupełnieniu tego co pan dyrektor Trojanowski mówił, Lechia też gra kilka
meczów 29 w najbliższy piątek o godz. 20:30 z Piastem, 6-go mecz z Lechem Poznań
i derby Trójmiasta 2-go we wtorek gramy mecz derbowy z Arką Gdynia. Także
2

serdecznie zapraszamy. Co do tego to już wiemy, dużo zostało powiedziane, temat
znany, fakty były takie, że gdzieś ok 23-24 minuty pojawił się ten napis wywieszony
przez kibiców na zielonej trybunie. Na skutek interwencji klubu w przerwie został
zdjęty. Oczywiście były wyjaśnienia, które musieliśmy złożyć w Ekstraklasie w
komisji Ligii. Takie postępowanie zostało przeprowadzone. Uczestniczą także
przedstawiciele kibiców czyli Stowarzyszenie Lwy Północy. Poprosiliśmy ich o
wyjaśnienie i odbyło się to bodajże 20 marca, po czym to ich wyjaśnienie zostało
przesłane do Komisji. Skutek tego był taki, że ukarano klub karą 5000 zł. Można
powiedzieć, że byliśmy też niejako, bo to nie jedyne miejsce, gdzie się pojawiły ego
typu napisy, bo to było też Zagłębie Lubin, Legia Warszawa i chyba jeszcze jeden
klub. Te kary zostały nałożone na klub. Oczywiście to pytanie, które zadała pani
przewodnicząca to jest bardzo złożona specyfika środowiska kibicowskiego, bo ani z
jednej strony mając to stowarzyszenie, które nie dopuszcza pewnej ingerencji takiej
otwartej w treść tych banerów, które się odbywają w różnych okolicznościach.
Jesteście państwo na meczach i widać to czasami. Często one mają jakieś
zabarwienie patriotyczne, czasami inne, czasami nieprzyjemne dla klubu, jak np. w
zeszłym roku transparent oceniający działalność prezesa klubu. Takie rzeczy się
pojawiają. Oczywiście na bieżąco jesteśmy z władzami stowarzyszenia w kontakcie.
Pewnie też wiecie, a jeżeli nie, to powiem, że przedstawiciel kibiców zgodnie z
przepisami ekstraklasy klub ma obowiązek zatrudnić taką osobę, więc te rzeczy się
dzieją. Aczkolwiek to są pewne bariery, które nie powodują, że to jest wszystko
idealnie i pewnie nie będzie tak. Nie chcę tego komentować. Myślę, że sytuacja jest
dla wszystkich niepotrzebna zupełnie i w tym kontekście wywołująca poruszenie.
Myślę, że te rzeczy w jakieś sposób w najbliższym czasie się ograniczą. Baliśmy się
tylko jednej rzeczy, że to jest jakaś akcja ogólnopolska kibiców, którzy się gdzieś
wokół tego nakręcali swoje pomysły, czy taką chęć zaistnienia. Trzeba założyć, że w
trakcie każdego sezonu kibic ma to do siebie, że musi zaistnieć. Czasami, chociażby
w zeszłym roku też w zeszłym sezonie na meczu z Górnikiem była taka sytuacja,
można powiedzieć, chęć zaistnienia, że z powodu palenia przez blisko 20 min rac
skończyło się tym, że przegraliśmy walkowerem. Oczywiście te wszystkie przepisy o
bezpieczeństwie masowym one są zaostrzone w tej chwili, tym niemniej nie zawsze
uda się skontrolować to co jest na tych banerach i czasami zdarzają się takie
sytuacje, aczkolwiek część następna czyli jakaś profilaktyka, zapraszanie dzieci,
wychowywanie przyszłych kibiców, nie zawsze tych najtwardszych, powoduje
pozytywne skutki, ale trzeba zdać sobie sprawę, że to jest proces na długi, długi
czas. Tyle mojego wyjaśnienia. Bardziej stwierdzenia faktów. Oczywiście
poprosiliśmy też o wyjaśnienie firmę, która ochrania stadion, czy zabezpiecza tą
imprezę i te rzeczy zostały przesłane. Taki jest wymóg ekstraklasy. Wyceniono nam
tą karę na 5000 zł. Zresztą to są pieniądze niepłacone przez stowarzyszenie kibiców
czy kibiców tylko przez klub.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Wypadek przy pracy.
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Można sądzić, że takie wypadki się będą zdarzały, aczkolwiek ten był szczególnym,
bo dotykał wrażliwych spraw.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
A czy na takie stowarzyszenie np. można nałożyć karę?
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Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Oni nie są partnerem jako stowarzyszenie nie są partnerem ekstraklasy, więc też
taki mit był w latach poprzednich, że to stowarzyszenie płaci wszelkiego rodzaju
kary.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Stowarzyszenie to jest bardzo szerokie pojęcie. Zresztą
Stowarzyszenia jest we władzach.

przedstawiciel

Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Ale jak to udowodnić, że to Stowarzyszenie zrobiło? Stowarzyszenie powie, to nie
my.
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Tu jest taka sytuacja obligatoryjnie w przypadku jakiś takich transparentów
stowarzyszenie, które funkcjonuje, to kibicowskie, na tym obiekcie, czy w mieście,
ono jest też proszone o wyjaśnienia. Trudno jest to udowodnić.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
To są kibice. Pamiętam moment, kiedy prezes Boniek chciał się dogadać z kibicami
przed finałem Pucharu Polski, żeby race odpalili w odpowiednim momencie i mimo,
że się dogadał to i tak zrobili to co chcieli.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czynnik ludzki i niestety nie ma na to wpływu.
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Natomiast nie przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Pamiętajmy o drugiej
stronie, że jednak każda reakcja w jedną stronę i wyważona w drugą rodzi kolejną
sytuację i trzeba bardzo spokojnie i rozsądnie do tego podchodzić.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Można prosić o taką krótką informację jak wygląda od strony proceduralnej
wnoszenie takich banerów. Czy to wcześniej musi być zgłaszane? Jak to się
kształtuje?
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Oni informują oczywiście firmę ochroniarską, że będzie jakiś baner, natomiast do
końca nie wiemy co tam będzie. Oczywiście jest pewna umowa dżentelmeńska,
czasami skuteczna, czasami mniej, że jednak pewnych rzeczy nie robimy. To też w
kontekście jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie ewentualnych pucharów
europejskich pewnych rzeczy karanych przez UEFA w kontekście jeżeli takie rzeczy
pojawiłyby się w rozgrywkach pucharowych to są karane bardzo, bardzo surowo.
Legia swego czasu potężne kary płaciła z tego tytułu, czy Lech Poznań. Wydawało
się, że pozornie niewinny napis na banerze w kontekście relacji z Litwą było bardzo
surowo karane. Dla klubu to też nie pozostaje bez echa i myślę, że trzeba się też do
tego mocniej przygotować.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Kojarzę, że kiedyś była taka procedura,
transparenty, które wywieszane mają być.

że

delegat

PZPN-u

weryfikował
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Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Tak i tak też się stało. Mecz ma swoją dynamikę kibicowską i ruszenie na kibiców w
trakcie meczu nie ma sensu i może się skończyć większymi problemami niż tak jak
powiedziałem, w przerwie meczu czy jak się ten napis pojawił poprosiliśmy, żeby
został zdjęty. Trwało to trochę.
Radny Lech Kaźmierczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
Zastanawiałem się a ‘propos zawieszania tego baneru, bo jak już taki np. że zostaje
zawieszony taki perfidny baner to czy jest taka możliwość np. przerwać mecz i
usunąć od razu? Czy to trzeba czekać do przerwy, żeby zrobić to łagodnie, żeby nie
wzbudzać niepotrzebnie niepokojów.
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Wspomniany przez panią delegat PZPN-u, który opisuje całe zdarzenie mówi …
Radny Lech Kaźmierczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
Ale czy byłaby taka możliwość przerwać mecz…
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Ekstraliga musiałaby wprowadzić takie zasady. Tam są dokładnie opisane zasady,
kiedy się przerywa mecz.
Radny Lech Kaźmierczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
Kibice niechętnie pozwolą sobie na przerwanie meczu, więc może wtedy…
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Decyzja należy do Komisarza i jeżeli on podejmie taką decyzję to są rzeczywiście
skrajne przypadki. Klub nie ma wpływu. Ale konsekwencje są dla klubu, przerwanie
meczu na więcej niż 15 minut powoduje, że może to się zakończyć walkowerem itd.
Natomiast nie ma takiej sytuacji, że przerywamy mecz, zdejmujemy.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Czy jest taka procedura, że są oglądane przed meczem przez tego delegata te
wszystkie banery, które mają być wywieszane? Czy to tak jest, że najpierw są
zaprezentowane, a potem jest oceniane przez delegata?
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Trudno jest rozwinąć baner, albo złożyć i rozłożyć baner, który składa się z wielu
elementów i ma np. 70 czy 60 metrów. To nawet trudno byłoby technicznie zrobić.
Nie ma takiej weryfikacji. Oni mówią co będzie, bądź nie mówią i tak to się dzieje.
Nie ma tu takiego pokazywania przed stadionem co wnosimy. W przypadku tego typu
banerów jednak w pewien sposób funkcjonujących wokół środowiska kibicowskiego i
stowarzyszenia. Nie chcę tutaj przerzucać odpowiedzialności na stowarzyszenie, bo
to tak nie działa, natomiast zdarzają się takie rzeczy.
Pan Krzysztof Domagalski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Mogę ewentualnie uzupełnić, że za przebieg imprezy masowej odpowiada jej
organizator, czyli za to wszystko co się dzieje na terenie imprezy masowej za to jest
odpowiedzialny organizator. Organizator ma prawo skontrolować wszystkich,
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wszystkie rzeczy, które są wnoszone na teren imprezy masowej zarówno pod kątem
pirotechnicznym jak i pod kątem ewentualnych treści, ale wiąże się to z tym, że
trzeba takie wielkoformatowe sektorówki sprawdzać, weryfikować.
Radny Lech Kaźmierczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
Może to jest dobry pomysł.
Pan Krzysztof Domagalski – Wydział Bezpieczeństwa
Kryzysowego
To leży w gestii organizatora imprezy i służb ochrony.

i

Zarządzania

Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Kibice mają takie sposoby, żeby ominąć i wniosą i środki pirotechniczne jak i
szkodliwe banery.
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Absolutnie się z panem zgodzę, że w momencie wchodzenia kibiców na stadion i
weryfikacja to jest.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Ale może być już na stadionie taki baner.
Pan Janusz Biesiada – Prezes Lechii Gdańsk
Albo może być złożony ze 100 kawałków, gdzie każdy będzie miał osobną treść.
Trochę taka to jest zabawa w chowanego. Powtarzam, że kibice mają to do siebie,
że trzy razy do roku są takie rzeczy, ale niekoniecznie takiej wielkości.
Pan Krzysztof Domagalski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Padły takie słowa, przerwanie meczu. Są określone warunki do przerwania meczu i o
tym decyduje, meczu w sensie imprezy sportowej, o tym decyduje sędzia, natomiast
jest kwestia przerwania samej imprezy masowej, ale do tego musiałby być
delegowany przedstawiciel Prezydenta. To są też określone warunki. Jest obowiązek
kontroli imprezy masowej i obowiązek przebywania przedstawiciela Prezydenta, ale
tylko w przypadku podwyższonego ryzyka. To jest obowiązek ustawowy, bo każda
impreza inna jest obowiązkiem fakultatywnym czyli może, a nie musi, niemniej
jednak decyzję o przerwaniu imprezy masowej musi już być podjęta w oparciu o
realne istnienie zagrożenia życia i zdrowia jej uczestników, natomiast to są sprawy
incydentalne, które też powinny być na bieżąco rozwiązywane przez kierownika ds.
bezpieczeństwa i organizatora imprezy. Tutaj ja nie byłem akurat na tym meczu,
mam tylko relacje wszystkie z mediów i z relacji z Policji, z którą też bardzo blisko
współpracujemy. Są określone przypadki, w których można od razu reagować i jak
wiemy reakcja tutaj nastąpiła w przerwie meczu. Wiem, że Policja zabezpieczyła
też cały materiał jeżeli chodzi o monitoring wizyjny i tutaj jest rozważana sprawa
dotycząca postępowania w stosunku do osób rozwieszających, ale nie wiem w tej
chwili na jakim to jest etapie. Policja prowadzi tą sprawę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Byśmy prosili o informacje jak będzie już rozwiązanie. Czy są jeszcze jakieś pytania
ze strony radnych? W takim razie dziękuję bardzo za obecność. Trzymamy kciuki w
piątek i miejmy nadzieję, że nie będzie takich sytuacji.
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PUNKT - 3
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Szanowni państwo, dla środowiska sportowego gdańskiego mamy dobrą wiadomość.
Tydzień temu zostały ogłoszone wyniki konkursu na rok 2019 i one są aktualne i
bieżące. Na poprzednim posiedzeniu Sportu i Turystyki otrzymali państwo
informację, że konkurs, który był ogłoszony na początku grudnia, a ogłoszone wyniki
pod koniec stycznia, byliśmy zmuszeni unieważnić i powtórzyć. Stało się tak pierwszy
raz w historii. Wielu takich przypadków w skali kraju nie ma, natomiast tutaj się
taka sytuacja zdarzyła i mamy półtorej miesiąca dodatkowej pracy, chociaż roku nie
wydłużamy.

Jeśli chodzi o ogłoszenie konkursu to ten konkurs ogłoszony był tożsamy z konkursem
pierwszym. Została zmieniona tylko i wyłącznie zwiększona suma na poszczególne
zadania co zaowocowało tym, że kilka podmiotów było zadowolonych z tego, że nie
wzięli udziału w pierwszej edycji, bądź nie złożyli odpowiednich dokumentów i mieli
możliwość poprawki, także kilku podmiotom dopisało szczęście. Dla pozostałych
ocena wniosków była bardzo podobna i zbieżna z tym co wydarzyło się w pierwszej
edycji.
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Konkurs tradycyjnie w tej formule odbywa się od roku 2010, gdy weszła w życie
ustawa o sporcie, a wraz z nią uchwała Rady Miasta dotycząca rozwoju sportu na
terenie Gminy Miasta Gdańska.
Omówię konkurs właściwy. Zostało złożonych 155 ofert. Łączna kwota wszystkich
ofert, czyli tzw. kwota marzeń, jak czasami mówimy, 5 mln 800 tys. zł. Natomiast
mailiśmy zaplanowaną i rozdysponowaną kwotę 2 870 000 zł, która wzrosła bodajże o
150 tys. zł w stosunku do tego konkursu unieważnionego.

Tradycyjne zadania zawsze, które są w konkursie nr 1 to szkolenie sportowe objęte
systemem sportu dzieci i młodzieży. Ten system omówimy w drugiej części
prezentacji. Szkolenie sportowe nieobjęte systemem. Tutaj państwo widzą na
prezentacji jakie zostały kwoty rozdysponowane, czyli na szkolenie systemu sportu
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młodzieżowego 2 255 500 zł, poza systemowe 134 000 zł, trzecie zadanie to pokrycie
kosztów organizowania zawodów sportowych w I półroczu 365 000 zł. Dodam, że na
szkolenie sportowe systemu sportu młodzieżowego zostało przyznanych 71 dotacji,
poza systemowe 8, organizacja zawodów sportowych w I półroczu 27 projektów
zostało pozytywnie ocenionych, a projekt z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie czyli
projekt, który obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających wysokie
wyniki może im dodatkowo pomóc w realizacji startu na Igrzyskach Olimpijskich,
bądź w imprezach dużego formatu takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa
Świata. Są to środki przeznaczone dodatkowo na być może na udział w zawodach, na
które brak jest środków centralnych, na zakup odżywek, na masażystę, terapeutę,
nie wszyscy sportowcy mają możliwość korzystania w pełnym zakresie, a niekiedy na
start w pewnych imprezach zagranicznych brakuje środków centralnych, stąd chwalą
sobie i korzystają z tego zadania nr 4. Podsumowując dotacją zostało objętych 116
ofert, 4 oferty z dwóch klubów nie spełniło niestety wymagań formalnych. Wymogi
formalne dotyczą takich sytuacji jak złożenie oferty, dołączenie wypisu z KRS-u,
bądź z rejestracji stowarzyszenia, statutu klubu i podpisanie tych dokumentów
własnoręcznie przez osoby do tego upoważnione zgodnie z wypisem bądź rejestracją
w KRS-ie. Jest to swoisty rekord, że tylko 4 oferty z 2 klubów nie spełniły tego
warunku, ale jesteśmy po rozmowach z tymi klubami i zostało im to przedstawione i
wyjaśnione gdzie został popełniony błąd.

Na czym polega konkurs na wspieranie sportu? Głównymi beneficjentami są
najlepsze gdańskie kluby i przedstawimy względem systemu spotu młodzieżowego
osiągnięcia za rok 2018. Wybijają się takie sekcje w klubach jak sekcja
lekkoatletyczna klubu sportowego AZS AWFiS Gdańsk, która zajmuje III miejsce w
Polsce, a startujących klubów, rywalizujących w lekkiej atletyce jest 366. Na uwagę
zasługuje Trefl siatkówka mężczyzn młodzieżowa. Jest to III miejsce na 110 drużyn.
Piłka ręczna Wybrzeże Gdańsk to jest II miejsce w Polsce na 97 klubów. Gdański Klub
Żeglarski V miejsce na 77. Pozostałych nie będę czytał. Mają państwo przed sobą
bądź na ekranie. Liderem w Polsce jest MKS Gdańsk czyli gimnastycy i gimnastyczki.
To jest absolutny lider od kilkunastu lat.
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Jakie mamy plany jeżeli chodzi o wspieranie działań sportowych? Jeżeli mamy w
pierwszym konkursie zadania na realizację imprez sportowych na I półrocze,
automatycznie na II półrocze ogłaszamy kolejny konkurs, dodatkowo jesienią jeżeli
mamy dodatkowe środki, albo wygospodarujemy z tych środków, które posiadamy,
najczęściej dotyczy zakupu sprzętu sportowego dla klubów, bądź strojów, bądź
sprzętu bardziej zaawansowanego. W ubiegłym roku to było ok 20 podmiotów, które
otrzymało taką dotację. Teraz nie będziemy dłużej wróżyć, zobaczymy w maju i w II
połowie września.
Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego czyli święto gdańskich klubów. Serdecznie
zapraszamy raz jeszcze jutro godzina 17 i będziemy honorowali 50 sekcji sportowych
z gdańskich klubów co równa się 239 zawodników, którzy otrzymają nagrody
finansowe w wysokości 500 zł i 82 trenerów, wychowawców młodzieży z tych klubów
spełniających najwyższe wyniki. To jest nagroda w wysokości 1500 zł. Dodatkowo
zawodnicy i trenerzy otrzymują nagrody rzeczowe i w sumie na nagrody wydamy ok
280 000 zł.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Warto jeszcze w tym miejscu podkreślić, że jest to bardzo demokratyczne jeśli
chodzi od strony klubu, dlatego, że my zgodnie z punktacją przyznajemy im limity
na zawodników i dla trenerów, natomiast to kluby decydują jacy zawodnicy
otrzymują te nagrody i jacy trenerzy. Ci, którzy najlepiej wiedzą o sukcesach i o
poziomie pracy.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Taki model wypracowaliśmy przy okazji pierwszej Gali Sportu, bo teraz ta, która
będzie to będzie XI Gala Młodzieżowa. Nie chcieliśmy, aby urzędnicy narzucali
środowisku swoje widzenie w tym temacie.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Chcieliśmy się pochwalić, że jesteśmy jednym z nielicznych miast, które tak szeroko
nagradza młodych sportowców finansowo nie dyplomami. Dyplomy są też.
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Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
W skrócie podsumowanie Systemu Sportu Młodzieżowego. Co to jest System Sportu
Młodzieżowego państwo pewnie mogli się zapoznać już wcześniej, bo już na
poprzednim spotkaniu przekazaliśmy te książeczki, które otrzymujemy z
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to jedyny system, który w jakikolwiek sposób
ocenia funkcjonowanie spotu na terenie gmin w całej Polsce. Wszystkie gminy są
objęte tym systemem, prawie wszystkie gminy rywalizują sportowo. Najlepsi są
oceniani. Są oceniane kategorie młodzieżowe, kategorie juniora młodszego, juniora i
młodzieżowca, czyli mniej więcej od 6 roku życia w niektórych przypadkach do 21
roku życia. Jeśli chodzi o podsumowanie systemu w skali ogólnopolskiej takie
spotkanie odbywa się w I połowie roku każdego za rok poprzedni. W tym roku
Ministerstwo Sportu i Turystyki jeszcze nie ogłosiło uroczystej gali, ale na tej gali
gminy są honorowane i my za rok 2018 otrzymujemy jako Gdańsk nagrodę za VI
miejsce w rywalizacji gmin w całej Polsce. I mam nadzieję, że klub sportowy AZS
AWFiS Gdańsk jako klub, który w puli miast powyżej 100 tys. mieszkańców plasuje
się również wysoko i otrzyma nagrodę finansową na zakup sprzętu sportowego, ale
to są oczywiście nagrody ministerialne.

W systemie sportu młodzieżowego sklasyfikowanych jest 70 dyscyplin. Ta liczba
dyscyplin rośnie. Może nie co roku, ale jak państwo zerkną to ona obejmuje całkiem
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pokaźny pakiet do rywalizacji dla dzieci. To nie tylko popularna piłka nożna czy inne
gry zespołowe, ale są tam niezwykle oryginalne.

Co jest istotne, w Gdańsku w tym rankingu zostało sklasyfikowanych 64 gdańskie
kluby od tego, o którym wspomniałem wcześniej Klubu sportowego AZS AWFiS
Gdańsk, im jest troszeczkę łatwiej, bo to jest klub wielosekcyjny, mający 8 czy 9
sekcji w zależności, ale punkty zdobywa zazwyczaj regularnie 6-7 sekcji, a MKS jest
klubem jednosekcyjnym. Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec 4 sekcyjny. Tutaj
bardzo popularne są łyżwy szybkie, które zdobywają największą liczbę punktów.
Tutaj pozycja nr 4 na tej liście Gdański Klubów Taekwondo to taki fenomen na skalę
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kraju, na skalę Gdańska, klub w taekwondo zawsze liczy się w czołówce. Jest to I
miejsce w kraju, albo w II i co ciekawe, większość sukcesów w tym klubie osiągają
dziewczęta. To taka niespodzianka i jeżeli państwo mają kalendarz, który na rok
2019 przy udziale klubów wydaliśmy to tam są zdjęcia dziewcząt, które trenują sport
i m. in. właśnie jest zawodniczka klubu taekwondo.

Pozostałe kluby na liście, co ciekawe, gdy zwracamy uwagę na ten system sportu
młodzieżowego to w przeciągu ostatnich lat kluby sportowe gdańskie w takich
troszeczkę mało popularnych dyscyplinach jak szachy, jak pięciobój, jak orientacja
sportowa, jak curling, zaczęły starować w rywalizacji sportowej. Parę lat temu
mieliśmy sytuację zajęcia sportowe odbywały się, młodzież brała w nich udział,
natomiast mało kto chciał jeździć na zawody bądź rangi wojewódzkiej, bądź rangi
międzynarodowej, wojewódzkiej czy krajowej, a już o Mistrzostwach Polski nie
wspominaliśmy, natomiast wymóg i realizowanie tego systemu spowodowało, że
zawodnicy tych klubów, które prowadzą działalność w Gdańsku jeżdżą na zawody, i
dla niektórych jest to przygoda życia. Jeżeli w piłce nożnej ktoś może zdobyć
mistrzostwo Polski, ale to jest bardzo rzadko jak dobrze wiemy, w pozostałych
dyscyplinach wziąć udział w Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów czy
młodzieżowców, czy nawet młodzików to jest niebywałe wydarzenie, bo sami jeżeli
jesteście związani ze sportem to wiecie, że Mistrzostwo Polski zobowiązuje i
Mistrzostwo Polski ma swoją wartość i ten medal to nie jest medal z festynu tylko to
jest medal prawdziwy z Mistrzostw Polski. Informacje są w tym systemie, bo jak się
dobrze poszuka na stronie Instytutu Sportu czyli tej stronie ministerialnej to tam jak
się otworzy te wszystkie poszczególne tabelki to tam można wziąć i tam jest nawet
archiwum, gdzie można zobaczyć te dzieci, które zdobywają różne miejsca z taką
tabelą przesuwną, gdzie można zobaczyć kto w danym roku w danym klubie
zdobywał sukcesy na poziomie od 1 do 8-12 miejsca w zależności od dyscypliny.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Na tym szczeblu krajowym jesteśmy na VI miejscu, ale pierwsza trójka?
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Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków. To jest powyżej 100 tys. mieszkańców. Taki
jest ranking. Później zaczynają się zmiany Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz. Wśród tych
trzech miast skutecznie rywalizujemy.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Tam są te kluby wojskowe czyli Zawisza i w związku z tym te wszystkie dyscypliny
typu kajakarstwo czy wioślarstwo, nie mówiąc o tym, że są takie dyscypliny jak short
track, w którym Podlasie, Białystok zdobywa 700 punktów tylko w jednej
dyscyplinie, a w piłce nożnej ze 100. A rywalizacja a w piłce nożnej to jest trzysta
ileś klubów, a w skokach do wody 5. Białystok jest bardzo wysoko dzięki trzem
sprawom, strzelectwo, lekkoatletyka, short track.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
My nie mając jednostek wojskowych i gdy sport strzelecki w Gdańsku nie
funkcjonuje obcinamy punkty, minimum 200 pkt. Tam jest dużo konkurencji.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
W siatkówce jest tylko jedna możliwość wygrania. W lekkiej atletyce czy w
pływaniu, bo są różne dystanse, na każdym dystansie zdobywa się medale.

Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości czy pytania to zapraszam jesteśmy do państwa
dyspozycji.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Żebyśmy byli na podium.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Trzeba zwiększyć liczbę mieszkańców, liczbę dzieci i w planie 5-10 letnim możemy
się ubiegać o podium.
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Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
W ostatnich latach awansowaliśmy, bo byliśmy troszkę dalej. W poprzednim
systemie grantowym kluby nie przywiązywały w ogóle uwagi do wyników, bo raczej
to było takie życzeniowe rozdzielanie pieniędzy, a od momentu, kiedy zdobycze
punktowe, skuteczność rywalizacji ma wpływ na wielkość dotacji to natychmiast
pojawiły się i nowe kluby i te, które były dobre stały się jeszcze lepsze. AZS AWFiS
można śmiało powiedzieć, że po wielkiej zapaści, gdzie w ostatnich latach 800-700
pkt to nareszcie się trochę odrodził ten klub.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Dobrze znany pani przewodniczącej Klub UKS dwójka, który był pracował solidnie z
młodzieżą w pływaniu i gdy otworzyły się furtki to mamy sekcję wieloboju i sekcję
triathlonu, która przynosi korzyści i dla młodzieży i dla tego systemu. To jedyny
miernik, którym można coś ocenić.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Jedyny minus w tej punktomanii rangi sukcesów międzynarodowych, które są dla nas
najistotniejsze jeśli byśmy brali pod uwagę tych młodych sportowców. Nie ma
dodatkowych punktów za to.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Jeszcze odnośnie tego konkursu, bo duża jest rozbieżność tego o co kluby
wnioskowały, a tych środków, które były na to przeznaczone, a było tylko 35
wniosków odrzuconych. To było ze względu na finanse czy na merytorykę tego
wniosku, które nie przeszły przez komisję grantową?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
To było połączone, byśmy tak to ujęli. Dzisiaj jeżeli mówimy, że dysponujemy kwotą
blisko 3 mln zł, które były do rozdysponowania w pierwszym konkursie, a kwotą 5
mln 800 tys. zł, która była kwotą życzeniową to osiągnęliśmy kwotę życzeniową do w
miarę rozsądnego poziomu, bo w poprzednich latach gdy wkład własny przy
projektach był minimalny, który mówił, że dofinansowanie może sięgać 99% to kwota
życzeniowa przekraczała 25 mln zł. Dzisiaj, gdy klub musi wziąć i zadeklarować, że
w przypadku takich zadań jak organizacja imprez sportowych 10% wkład, natomiast
przy projekcie 10 miesięcznym na szkolenie 30% wkład własny to matematyka
wymusiła, że nie ma projektów takich, w których mówią, że nasze zapotrzebowanie
na szkolenie dzieci i młodzieży wynosi 1,5 mln zł. A później rzeczywistość jest taka,
że dzisiaj zdarzały się przypadki takie, że pewne podmioty nie potrafią wziąć i
skonsumować zgodnie z rachunkami i fakturami kwoty 20-30 tysięcy złotych, bo te
projekty są rozliczane co do złotówki i co do dokumentów. Nie na oświadczeniu,
tylko na rachunku, na fakturze i wraz z deklarowanym wkładem własnym, który
również jest kontrolowany.
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Warto podkreślić, że te kluby, które punktowały, to wszystkie otrzymały granty. Nie
zostały odrzucone. Przyjęliśmy taką zasadę, że każdy klub, który zdobywa punkty
otrzymuje granty. Oczywiście one są zróżnicowane w zależności od sukcesów.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Jeżeli ktoś nie rozliczy, bo na przykład wziął 30 tys. zł, a rozliczył 20 tysięcy bo nie
ma na co brać faktur, to czy są takie sytuacje?
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Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Są takie sytuacje. Jest smutek, że należy zwrócić te pieniądze, natomiast rachunek
ekonomiczny jest taki i przepisy dotyczące finansów publicznych są takie, że nie da
rady. W rozmowie, kiedy muszę to wytłumaczyć, to mówię, żeby się nie martwił, bo
te pieniądze trafiają tak naprawdę do budżetu i jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja,
że mielibyśmy kryzys, że trzeba by było oddać 100 tys. zł załóżmy w pierwszym
półroczu to byśmy prawdopodobnie u pani Skarbik powiedzieli, że jeżeli zabraliśmy
100 tys. zł, które są nierozliczone to poprosimy, żeby te 100 tys. zł przesunąć, żeby
były na druga połowę roku i je rozdysponować, żeby te pieniądze trafiły do sportu.
Także nie ma takiej woli, żeby komuś zabrać, bo nic nie zyskujemy. Niek na tym nic
nie zyskuje.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy za prezentację.

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. 17:15.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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