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BRMG.0012.3.2020.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 15-1/2020 
 

Z piętnastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska 
w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 29 stycznia 
2020 roku, a rozpoczęło o godz. 15:30 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 15 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. MEVO – aktualna sytuacja. 
Przedstawia: Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 

2. Plany budowy basenu olimpijskiego w Gdańsku. 
Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych 

 

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

 

4. Najważniejsze imprezy sportowe zaplanowane w Gdańsku na rok 2020. 
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu 

 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Turystyki RMG za 
okres od 22 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Turystyki RMG na rok 2020. 
 

7. 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 
 

MEVO – aktualna sytuacja.  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Przypomnę tylko, że odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą formą Nextbike 28 
października. Od tego czasu intensywne nasze prace kierujemy ku temu, żeby jak 
najszybciej uruchomić rower, ale nie tylko szybko, ale też dobrze. Mieliśmy 
pierwsze spotkanie z mieszkańcami jeszcze w ubiegłym roku w grudniu. Mieliśmy 
spotkanie z podwykonawcami również w grudniu. Jesteśmy też po kolejnych 
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spotkaniach z tymi samymi grupami w styczniu. Wczoraj z mieszkańcami się 
spotkaliśmy. Podsumowaliśmy warsztaty, które się odbyły w grudniu. Wyciągnęliśmy 
wnioski. Mamy kilka jeszcze uwag. Oprócz tego ważna dla nas rzecz, taka badająca 
rynek to był dialog techniczny, który ogłosiliśmy w grudniu. Spotkaliśmy się z 6 
firmami, mieliśmy 12 zgłoszeń, nie tylko firmy, które operują rowerami, ale też 
hulajnogami i skuterami. Spotkaliśmy się z 6, które mają systemy rowerów i w 
Polsce i w Europie, m. in. w Paryżu największy system na 12 tysięcy rowerów. 
Krótko podsumuję każde ze spotkań. Najpierw mieszkańcy. Przede wszystkim 
wnioski to takie, że mieszkańcy są skłonni do wniesienia podwyżek cen 
abonamentów. Przypomnę, że teraz to było 10 zł. Nieustalona jest jeszcze kwota 
jaka ma być ta podwyżka, natomiast taka zgoda jest pod warunkiem, że te rowery 
będą dostępne. Zgoda na system mieszany to znaczy na udział, teraz mieliśmy 
system w 100% złożony z rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Mieszkańcy 
wskazują, że równie dobrze funkcjonowałby system mieszany złożony z tradycyjnych 
rowerów i elektrycznych. Możliwość jazdy z rozładowaną baterią. Ważny postulat to 
jest integracja taryfowa z innymi systemami biletowymi i to już mieliśmy 
przewidziane przy poprzednim systemie MEVO. Mieliśmy być włączeni do Fali. Teraz 
też to będzie. Natomiast też myślimy do momentu, kiedy Fali nie będzie, bo te 
prace się przedłużają, żeby spróbować w jakiś inny sposób dać upusty, czy rabaty 
mieszkańcom np. posiadającym bilety miesięczne. Wstępnie wiemy, że technicznie 
jest to możliwe. Musimy dopracować szczegóły. Oczywiście możliwość ładowania 
rowerów na stacjach postoju. To był ważny punkt i wczoraj na warsztatach pojawił 
się ważny argument uproszczenie procedury rejestracji dla osób starszych głównie, 
tych wykluczonych, albo, które mają trudności z obsługą aplikacji i strony 
internetowej. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę. Spotkanie z podwykonawcami to 
oprócz tego, że nadal jest problem z nieuregulowanymi płatnościami przez 
Nextbike, oni płacą powoli, naprawdę powoli, my wspieramy naszych 
podwykonawców i opiniami i prawnikami, z którymi mają kontakt i też ze swojej 
strony próbujemy jakoś rozwiązać tą sytuację. Niektórzy już zostali spłaceni w 100%, 
ale to nadal 50% tych zaległości jeszcze jest, których było, więc to nadal jest duży 
problem, zwłaszcza, że zgłaszają się już do nas nie tylko same firmy, ale już też 
pracownicy, którzy nie mają wypłacanych wynagrodzeń ze względu na te opóźnienia 
w płatnościach, więc to jest na pewno duży problem. W spotkaniu z 
podwykonawcami oni również wskazywali na to, że abonamenty powinny być 
wyższe. Sugerowali nam, że powinna być zorganizowana, wymagana decentralizacja 
sposobu serwisowania i ładowania rowerów i rzeczywiście to jest też nasz wniosek. 
Nie mogliśmy wymóc tego na tym wykonawcy mimo tego, że wspieraliśmy go i 
pomagaliśmy rozwiązać pewne problemy, nie posłuchał i skończyło się tak jak się 
skończyło, natomiast to jest ważne, żeby zapisać takie wymagania w nowym 
postępowaniu, stacje ładowania baterii i też ważny postulat premiowanie 
wykonawcy za dobrze funkcjonujący system, to znaczy teraz trochę tak było, że im 
więcej ten rower jeździł, im więcej osób korzystało z niego tym my mogłoby się tak 
wydawać, większe kary nakładaliśmy na wykonawcę, bo rowery się częściej psuły, 
nie nadążali z naprawą. Musimy wypracować dobry mechanizm, żeby im też opłacało 
się, że przy większym użytkowaniu tego systemu, żeby byli w jakiś sposób 
premiowani. Oprócz tego co do tej pory było, bo wszystkie wpływy z wypożyczania 
rowerów należały do wykonawcy, ale to jest niewystarczające. Jeszcze 
potrzebujemy wypracować jakiś mechanizm. W dialogu technicznym przede 
wszystkim zależało nam na tym, żeby rozeznać rynek, ale też sprawdzić jak rowery, 
które są w naszym posiadaniu w jakim są stanie technicznym. Wszyscy wykonawcy, 
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którzy mogli wziąć, czterech wzięło ten rower do analiz i ekspertyz i stwierdzili, że 
one są możliwe do włączenia do ich systemów. Różne koszty, w granicach 500-1000 
zł takie kwoty padały.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Za sztukę?    
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak, za sztukę. Muszą zmienić niektóre elementy, czy jakieś element komputera 
pokładowego, bo one są w taki sposób zabezpieczone, że nie mogą wgrać nowego 
oprogramowania, czy niektórzy mówią wręcz do zmiany tych o`loków, ale to są 
szacowane wartości na rower 500 do 1000 zł. Niestety myśleliśmy, że udałoby się 
znaleźć operatora, który by uruchomił nam wcześniej system w tej małej części, a 
później wyłonimy już operatora dużego systemu z pełną flota rowerów, która 
przypomnę miała liczyć 4000. Firmy nie są zainteresowane, a jeśli byłby 
zainteresowane to koszty by były za duże na uruchomienie tylko 1200 rowerów, więc 
zdecydowaliśmy się na tryb wyboru operatora już całego systemu, ewentualne 
etapowanie włączenia rowerów, czyli najpierw 1200, a później po pewnym czasie 
pozostała część tych rowerów. W dialogu technicznym badaliśmy też sposoby 
ładowania rowerów, bo na to chcieliśmy zwrócić uwagę jakie są rozwiązania teraz 
dostępne na rynku i to są zarówno stacje ładowania rowerów, ale też takie 
bateriomaty, które by umożliwiły serwisowi ustawienie ich w różnych miejscach na 
terenie metropolii. Nawet użytkownicy mogliby wymieniać te baterie. Takie 
rozwiązania też były. Oczywiście decentralizacja serwisów ładowania i też włączenie 
użytkowników trochę do tego. Chcę powiedzieć, że rozwiązań w dialogu 
technicznym było bardzo dużo. Trudno jest nam wybrać najlepsze rozwiązanie dla 
nowego systemu. W związku z tym zespołem rowerowym to są oficerowie i z 
Gdańska w trójkę i Gdynia i Tczew i prawnicy i specjaliści od prawa zamówień 
publicznych zdecydowaliśmy się na inny tryb wyboru operatora i nie będzie to 
przetarg nieograniczony tylko będzie to dialog konkurencyjny. Dialog 
konkurencyjnych jest trybem trochę bardziej od nas wymagającym, ale umożliwia 
nam w trakcie tego dialogu po zaproszeniu już zweryfikowanych potencjalnych 
wykonawców ustalenie z nimi dokładnych bardzo szczegółowych wymagań 
dotyczących systemu. Oczywiście nie godząc się na wszystko co mówią, bo będzie 
ich kilku, natomiast znaleźć takie rozwiązania, które będą gwarantowały, że ten 
system będzie dobrze działał. To nie będzie też tak, bo patrzymy co się na rynku 
dzieje. W Łodzi był ogłoszony ostatnio przetarg nieograniczony na uruchomienie 
systemu rowerów. Zapisy w zasadzie były bardzo podobne jak w poprzednich latach 
w innych systemach w całej Polsce mimo tego, że zainteresowanie wykonawców w 
samym postępowaniu było bardzo duże, było bardzo dużo pytań wpłynęło do tego 
postępowania, na koniec okazało się, że nie wpłynęła żadna oferta na uruchomienie 
takiego systemu, więc też się obawiamy, że rynek trochę już inaczej patrzy na to co 
się stało w Gdańsku, że te wymagania faktycznie, które są do tej pory trochę nie 
potrafiliśmy wszyscy w całej Polsce przyglądać się temu systemowi, patrzeć jak on 
funkcjonuje. My teraz w Gdańsku pokazaliśmy, że potrafimy, stąd ten rynek trochę 
inaczej teraz wygląda i wykonawcy też z dużą ostrożnością podchodzą do takich 
systemów. Nie chcemy, że tak było jak Łodzi, że tej oferty nie będzie, albo będzie 
bardzo droga, na co nas nie będzie stać, stąd ten dialog konkurencyjny. My jesteśmy 
w trakcie bardzo intensywnych prac nad dokumentami do tego dialogu 
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konkurencyjnego planujemy ogłoszenie tego postępowania myślę, że do połowy 
lutego, to jest taki realny termin, że to ogłosimy. Sam dialog jest taką procedurą, 
która będzie, szacujemy, są oczywiście wymagania i terminów, ale powinien się 
zakończyć około trzech miesięcy, żebyśmy w czerwcu, na koniec maja, może 
początek czerwca podpisali umowę i od tego czasu około 6 do 7 miesięcy to jest taki 
termin, gdzie każdy z operatorów jest w stanie i zapewniają nas, wyprodukować 
rowery i dostarczyć. Czyli jesień to jest ten termin, kiedy rower może się pojawić na 
terenie metropolii Gdańska.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Państwo radni czy są pytania?       
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Rozumiem, że w tej chwili Nextbike, właściwie ta spółka córka ona zmierza już do 
upadłości? Ten proces się rozpoczął. Czy tam jest jeszcze jakaś szansa na to, że to 
nie upadnie i czy wszyscy wierzyciele będą w stanie odzyskać jakieś pieniądze?   
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Na pewno jakieś pieniądze, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby użytkownicy 
odzyskali swoje pieniądze, które wpłacili na konto Nextbike. Natomiast sytuacja 
prawna wygląda w ten sposób, że oni już złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości do 
sądu. Ten wniosek jest zarejestrowany, natomiast jeszcze nie ma postanowienia 
sądu czy ta upadłość jest czy nie. Więc to jest trochę w zawieszeniu. Jeśli będzie 
upadłość to wtedy wejdzie syndyk i dalsze kroki, czyli wypłacalność kolejnych 
wierzytelności.    
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
W tej chwili zablokowana jest możliwość wypłacania użytkownikom tych kwot?   
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak. Zablokowana ze względu na proces złożenia wniosku o upadłość.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To są duże kwoty jeżeli chodzi o wszystkich użytkowników?      
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Szacowaliśmy, że to było około 470 tys. zł. Dostaliśmy informację od operatora, że 
wypłacili ok 8 tys. zł. Więc te kwoty naprawdę są duże.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To pewnie wynika z tego, że się osoby nie zgłaszają po te pieniądze.   
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Myślę, że tak. Myślę, że nie zgłaszają. Do któregoś momentu te wszystkie wnioski, 
które wpłynęły rozpatrzyli. Później już nie. To było przez miesiąc tylko. Nie wszyscy 
o tym wiedzieli, jaka jest procedura mimo tego, że staraliśmy się informować, że 
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należy zgłaszać takie wnioski. My niestety też nie mamy dostępu ze względu na 
RODO do danych osobowych i informacji o tym komu dokładnie i ile zalega Nextbike, 
więc to też jest dla nas duża trudność. Nie jesteśmy w stanie zdobyć tej wiedzy 
nawet jakbyśmy chcieli w jakiś sposób zrekompensować. Oczywiście przy nowym 
systemie będziemy myśleli w jaki sposób to rozwiązać, ale na dzień dzisiejszy nie 
możemy w żaden sposób taki finansowy pomóc.       
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czyli jak się osoba zgłosi po swoje pieniążki to ona nie dostanie ich?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie dostanie. Dopiero jak będzie ogłoszona upadłość, to postępowanie, ewentualnie 
sąd może odrzucić, ale raczej nie.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Kiedy może to nastąpić? Na jesień? 
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie na jesień. Procedura sądowa mówi, że powinno to trwać około trzech miesięcy, 
a oni formalnie wniosek złożyli na początku stycznia, więc marzec, ale to może być 
przedłużone. Więc nie potrafimy oszacować kiedy to będzie. 
 
Pani Grażyna Żmudzka – radna Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe 
Jest specjalny warunek, gdzie ludzie mówią, że napisali, złożyli zapotrzebowanie na 
to, żeby pieniądz im zostały zwrócone i w tym momencie kontakt się urwał. Nie 
otrzymują żadnych odpowiedzi.  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Oni, faktycznie jest ciężko się skontaktować telefonicznie z operatorem, natomiast 
adres mailowy działa, natomiast w tym adresie oni informują, że wszystkie 
zobowiązania i na wszystkie pytania już będą odpowiadać w momencie, kiedy będzie 
syndyk.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czy jest w ogóle prawna możliwość, że będzie pozyskana później ta baza tych 
użytkowników jeszcze od właśnie Nextbike? 
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Samych użytkowników tak. My czekamy na ten moment.   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
I ich rozliczeń? 
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Rozliczeń nie.  
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Nie będzie? 
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie, nie będzie, ale my w odpowiednim momencie, bo mamy takie prawo do 
uzyskania tych danych osobowych w celu poinformowania o nowym operatorze. I to 
będzie ten moment, kiedy już, kiedy będziemy wiedzieli kto to jest, pozyskamy 
wtedy te dane, bo też mamy krótki czas na to, żeby wykorzystać te dane. My nie 
możemy ich trzymać, tylko musimy w ciągu 60 dni powiadomić ich o nowym 
operatorze, dlatego też nie zależy nam, żeby to teraz zrobić, bo nie mamy o czym 
poinformować, a w tej informacji, którą prześlemy jak już będziemy wiedzieli kto, 
możemy też dokładnie powiedzieć jaki jest status i co zrobić, żeby odzyskać te 
pieniądze. Stąd nasza taka zwłoka. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeżeli chodzi o rowery to ile jest tych rowerów, które nie trafiły do państwa?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Naszych rowerów było 1224. 1193 to są te rowery, które zostały nam przekazane. O 
pozostałych nas poinformowano, że są albo skradzione, albo w stanie technicznym 
takim, w którym nie nadają się do przekazania. Natomiast to jest informacja od 
nich. My będziemy domagać się pozostałych rowerów, żeby to była nasza własność. 
Ale to też niestety jest ta procedura, jest syndyk, więc niewiele możemy w tej 
sprawie zrobić oprócz jakiś wniosków do prokuratury, które też szykujemy. To nie 
jest wszystko czego nie dostaliśmy, bo jeszcze cały czas nam brakuje i jesteśmy w 
sporze jeśli chodzi o system IT do obsługi tego. Mieliśmy zagwarantowane umową, 
natomiast oni nie chcą nam tego przekazać.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy przewidywana jest taka sytuacja, że jeżeli koszt dostosowania tych rowerów do 
nowego systemu będzie dość wysoki, bo 500-1000 zł to jest jednak duża różnica czy 
to będzie 1000 zł czy 500 zł, czy w ogóle przewidujecie, że te rowery będą w ogóle 
nieużywane?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie, raczej nie, bo wartość tych rowerów jest zdecydowanie większa. To jest tylko 
koszt dostosowania. System minimum to jest 4000 rowerów, bo robiliśmy wcześniej 
analizy, takie studium wykonalności, które pokazuje, że 3899 dokładnie tyle 
rowerów wyszło z tej analizy, że jest potrzebne, więc jeśli my ich nie uruchomimy 
to będziemy musieli je kupić, więc i tak dostosowanie będzie tańsze niż zakup 
nowych rowerów.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli te rowery są sprawdzone, że one są w porządku.  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak. Może tego nie powiedziałam, ale też zleciliśmy firmie, która zajmuje się 
serwisowaniem rowerów badanie tych rowerów, a więc oni przejrzeli każdy rower 
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bardzo dokładnie. One wymagają w części takich prostych serwisowych prac jak 
naciągnięcie hamulców użytkowych, chociaż jest też 50 z tych rowerów, które 
wymagają większych prac. Tam chodzi o problem z silnikiem, jest złe sterowanie 
tych silników, ale to też będziemy się domagać.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli dalej jest opłacalne ich dostosowanie?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak, w naszej ocenie tak, zresztą sami potencjalni wykonawcy, którzy badali te 
rowery stwierdzili, że tak. Na pewno w trakcie one będą zamieniane, bo one będą 
się zużywały, więc na pewno będą podmieniane, ale to jest naturalne zużycie tych 
rowerów.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Jeszcze do systemu IT wracając. Pani powiedziała, że nie całościowo został 
przekazany? On jest w tej chwili używany? Do wykorzystania? 
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie do wykorzystania. Cały problem jest w tym, że on jest nie do wykorzystania. 
Dostaliśmy stronę internetową, dostaliśmy aplikację na urządzenia mobile, tylko ten 
cały system do wypożyczeń tego nie dostaliśmy, a ten system jakby też trzeba 
podłączyć do aplikacji, do strony internetowej, to są te indywidulane konta, które 
umożliwiają zarówno obsługę tych kont, jak i wypożyczenia, zwrotu.   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czyli to też jest etap sporu?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak. Etap sporu. To jest poważny spór między nami.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli na wakacje nie mamy się czego spodziewać?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Przykro nam to powiedzieć. Pracujemy intensywnie, żeby tak, ale będzie to 
niemożliwe. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Obecnie osoby prywatne przyczepiają, widzę, rowery do tych stojaków, ale nie mają 
z tego powodu jakiś przykrości?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie, nigdy nie mieli.  
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czyli jest to dozwolone. Mogą sobie przyczepić?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak. To jest własność Obszaru Metropolitalnego i nie ma żadnego problemu.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Mamy wyjaśnione. Za trzy miesiące przypomnimy się 
tradycyjnie.  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Systemu Roweru Metropolitalnego w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Już dużo więcej będę mogła przekazać. Dziękuję.  
 

PUNKT  - 2 
 

Plan budowy basenu olimpijskiego w Gdańsku.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Państwo radni otrzymali pismo.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Dostaliśmy pismo, że możemy na razie zapomnieć.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dokładnie. Tym tematem będę się mimo wszystko zajmowała. Z panem Adamem 
Korolem dyrektorem Biura Sportu zamierzam się spotkać i porozmawiać, czy w ogóle 
nawet w perspektywie 15-letniej jest taka możliwość wybudowania takiego basenu.  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
To jest koszt ok 120 mln zł, a inwestycja jest dla mniej więcej 5 pływaków z 
Trójmiasta. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
A jeżeli to byłby plan z jakimś Aquaparkiem? Wiem, że kiedyś były takie plany.  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Jeżeli byłby partner i byłoby partnerstwo to myślę, że tak, natomiast Miasto samo z 
siebie nie wygospodaruje takich środków.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy w ogóle są plany szukania takiego partnera?  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Na razie nie. Nasze Biuro się nie zajmuje planami i poszukiwaniami. To należy do 
Marcina Dawidowskiego i WPR-u. 
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dobrze. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Odpowiedź jest przesłana mailowo, 
także możecie się państwo zapoznać, jeżeli jeszcze nie zdążyliście się zapoznać.   
 
Pismo dotyczące tego tematu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

PUNKT  - 3 
 

Podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2019 roku przez Gdański 
Ośrodek Sportu. 
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Przedstawię tą realizację w trzech aspektach: podzielę to na imprezy rekreacyjno-
sportowe, kąpieliska morskie, remonty i inwestycje w utrzymanie nieruchomości, 
które są w naszym władaniu. Zacznę od imprez sportowych, rekreacyjnych, od tych 
najważniejszych. W 2019 roku odbyło się 7 imprez w tym V Gdański Maraton w 
dniach 13-14 kwietnia, było ponad 2200 osób, które uczestniczyły w imprezie. 
Triathlon Gdańsk, który odbył się 13-14 lipca i w tej imprezie wzięło udział 125 
uczestników. Następnie 57 Bieg Westerplatte 14 września ok 3500 uczestników, 
którzy wzięli udział w tej imprezie. Cross Decathlon Gdańsk 5 października 120 
uczestników. Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 11 maja, uczestniczyło oprócz 
oczywiście samych uczestników tero otwarcia sezonu i osób, które przyglądały się tej 
imprezie to było ok 10 tys. osób. Tak szacujemy, ze tyle osób uczestniczyło przy 
otwarciu tej imprezy. Następna impreza to Regaty o Puchar Mariny 9-10 czerwca. 
Startowały 42 załogi. Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie ORC w dniach 
23-25 sierpień. 18 złóg uczestniczyło w tej imprezie. Dodatkowo zrealizowano w 
ramach programu Aktywuj się w Gdańsku 21 różnych bezpłatnych zajęć w różnych 
dzielnicach Gdańska. To są te organizowane imprezy lokalne zumba, wędrówki osób 
starszych na trasach biegowych, aktywuj się w maratonie, aktywna rodzina, treningi 
biegowe, gimnastyka dla seniorów, w sumie 21 takich różnych imprez, które dla 
różnych grup wiekowych co roku przeprowadzamy i one się cieszą zainteresowaniem. 
Oczywiście też dochodzą co roku w związku ze zgłaszanymi w Budżecie 
Obywatelskim projektów miękkich i te imprezy są cyklicznie powiększane na wniosek 
zainteresowanych. 
Jeżeli chodzi o kąpieliska morskie to był 30 kolejny sezon bez utonięć, także sukces. 
Mówimy o kąpieliskach strzeżonych. Szacujemy, że kąpieliska morskie w Gdańsku 
odwiedziło ponad milion osób w tym okresie. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących 
się czuwało ponad 60 ratowników każdego dnia.  
Odbyło się też w ramach tych kąpielisk ponad 70 imprez sportowych, rekreacyjnych 
na plażach, siatkówka, typowo plażowe imprezy, piłka nożna, koncerty, także w 
sumie 70 takich imprez się odbyło. Też się cieszyły zainteresowaniem i one co roku 
oczywiście w ramach posiadanych środków, ewentualnie po pozyskaniu sponsorów 
będą powiększane. 
W tym roku też mieliśmy 30-lecie istnienia kąpielisk morskich w Gdańsku i 
zorganizowana została Gala. Uczestniczyło 200 uczestników. To było podsumowanie 
30-lecia tej organizacji. Byli pracownicy, też były sąsiednie Gminy morskie, które też 
organizują takie kąpieliska, także takie spotkanie było uroczyste. Wręczone były 
nagrody, wyróżnienia związane z pracą na tych kąpieliskach.  
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W ramach utrzymania infrastruktury chciałbym państwu przypomnieć, że Gdański 
Ośrodek Sportu ma w utrzymaniu infrastrukturę w postaci 3 stadionów, 1 halę 
sportową na Kołobrzeskiej, 4 pływalnie, 5 przystani żeglarskich, ok 2,5 km nabrzeży 
na Motławie, 19 obiektów osiedlowych i to są obiekty typowo sportowe, rekreacyjne. 
To są boiska o nawierzchni tartanowej, parki i do tego 23 km plaż do Sopotu do 
Świbna, które są w naszym władaniu. W okresie sezonu letniego mamy kąpieliska 
morskie, strzeżone. Przez cały rok też są utrzymywane w należytym stanie jeżeli 
chodzi o czystość, bo to jest nasze zadanie i w tym momencie nie mamy uwag co do 
czystości plaż, także firma, która została wybrana w postępowaniu przetargowym 
sprząta te plaże.  
Chciałem nadmienić, że dostaliśmy też w tym roku wyróżnienia i te wyróżnienia są w 
postaci takiej, że uzyskaliśmy certyfikat Międzynarodowej Błękitnej Flagi na 
kąpieliskach Stogi, Sobieszewo Orle, znak Przyjazna Plaża dla kąpielisk Jelitkowo 
Klipper i Jelitkowo, Molo Brzeźno, Brzeźno Dom Zdrojowy, Międzynarodowy 
Certyfikat Błękitna Flaga dla marin, Marina Gdańska, przystań żeglarska Tamka, 
przystań żeglarska Sienna Grobla, przystań żeglarska Żabi Kruk. Uzyskaliśmy także 
nagrodę za organizację Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski Załóg Wieloosobowych 
w kategorii Pomorskie Żeglarskie Wydarzenie Roku na IX Pomorskiej Gali Żeglarskiej 
oraz nagrodę za wspieranie polskiego żeglarstwa w kategorii Przyjaciel Polskiego 
Żeglarstwa w roku 2019 na XI Pomorskiej Gali Żeglarskiej.     
Jeżeli chodzi o remonty, inwestycje w ograniczonym zakresie, bo Gdański Ośrodek 
Sportu nie prowadzi inwestycji, ale inwestycje, które jesteśmy w stanie sami 
nadzorować, ale m. in. wymieniliśmy cały system wentylacji na pływalni na Chełmie 
na Chałubińskiego za ponad pół miliona. Oczywiście, żebyśmy mieli świadomość, że 
ta pływalnia już funkcjonuje od ponad 12 lat, także pewne elementy się już 
dekapitalizują i trzeba wymieniając sukcesywnie. Wymieniliśmy odbojnice na 
przystani Sienna Grobla. Planowaliśmy też wymianę tych odbojnic, mówię o 
nabrzeżach, na Straganiarskiej i na przy Zielonym Moście, tylko w związku z tym, że 
złożony wniosek do Konserwatora Zabytków odleżał swoje i w każdym razie długi 
okres czasu i dopiero w tym roku żeśmy uzyskali pozytywną opinię, także 
Konserwator nie wnosi zastrzeżeń, także następna wymiana tych odbojnic, które są 
zniszczone nastąpi w pierwszej połowie tego roku.  
Wymieniliśmy też pokłady na bomach i na pomostach pływających na przystani przy 
Szafarni i na Siennej Grobli oraz także na Tamce.  
Też chciałbym zaznaczyć, że w tym roku w związku z tym, że Miasto Gdańsk zgodziło 
się na dołożenie urobku, który nastąpił w wyniku pogłębienia toru wodnego do Portu 
Północnego. Ponad 16,5 tysiąca metrów sześciennych tego urobku zostało złożone na 
plaży w okolicach Brzeźna i miasto było zobowiązane do tego, żeby ten urobek 
rozplantować i powiększyć plaże, która się co roku mimo normalnych falowań wody 
po prostu te plaże się zmniejszają i przemieściliśmy tą masę ziemi i to był koszt 170 
tys. zł, to od strony Mola w lewą stronę do wejścia nr 54, także pod koniec roku 
udało nam się przemieścić tą masę ziemi, także te plaże w tej okolicy już mają 
swoją przestrzeń i na pewno zwiększą atrakcyjność jeżeli chodzi o ten odcinek plaż 
morskich.  
Udało się wreszcie wyciągnąć wrak zatopionej jednostki, która od trzech lat była na 
marinie. W związku z tym, że procedura prawna przez sąd niestety trwa długo, 
dopiero pod koniec roku żeśmy uzyskali prawomocny wyrok i mogliśmy podjąć 
działania, żeby ten wrak wyciągnąć. Oczywiście miasto poniosło koszty 200 tys. zł 
brutto, ale w tym momencie komornik będzie egzekwował te należności od dłużnika.  
Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.     



11 

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mam taką propozycję, pan pięknie wymienia te wszystkie biegi, maratony, itd. 
Chodzi mi o taką rzecz, ponieważ tak z obserwacji patrzę, że na przykład fajnie by 
było też taki bieg przeprowadzić, w którym uczestniczyłaby młodzież, oczywiście też 
dorośli pod hasłem profilaktyki, chodzi mi o profilaktyczne sprawy w tym sensie, 
wolni od uzależnień, chodzi o to, żeby właśnie poprzez sport, cały czas tą intencję 
mam taką, żeby poprzez sport promować zdrowy styl życia, żeby młodzież odciągnąć 
od wszystkich tych spraw alkoholowych, itd.  
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Takie zajęcia też się odbywają.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy właśnie mógłby być taki bieg, wejść w jakąś tradycję, żebyśmy zaczęli właśnie 
promować ten zdrowy tryb życia właśnie od tej profilaktyki. Nazwać to nawet takim 
biegiem.   
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Wszystkie te aktywności też mają na względzie, żeby motywować mieszkańców do 
tego, żeby w tym wolnym czasie uczestniczyli aktywnie, żeby właśnie odciągnąć od 
tych problemów, które się zdarzają. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Żeby nadać nazwę, że biegniemy właśnie w tym celu.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mamy w kolejnym punkcie i też o tym może powiemy kilka słów więcej.   
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Udostępniamy taki obiekt stadion lekkoatletyczny na Grunwaldzkiej i tam właśnie 
cyklicznie organizowane są właśnie takie biegi. One są na bieżni całej. Uczestniczą 
rodzice z dziećmi, także aktywujemy społeczeństwo lokalne do aktywności. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mi chodzi o taką masową imprezę.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu?  
 
Pani Grażyna Żmudzka – radna Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe 
Wspomniał pan o Brzeźnie, że została poszerzona plaża, ale właśnie w ubiegłym roku 
były dwa przypadki utonięcia ludzi właśnie w tym rejonie. Młody człowiek na oczach 
dwóch kolegów po prostu utonął. Później, za jakiś czas również kolejny i było to 
głośne w ubiegłym roku latem i specjaliści doszli do wniosku, że na skutek 
powiększania plaży, wysypywania pisaku właśnie w rejonie mola nastąpiły jakieś 
prądy, zawirowania, że jeżeli ktoś się w nie dostanie to nawet będąc dobrym 
pływakiem może utonąć. To jest zagrożenie dla ludzi.  
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Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Prądy wsteczne tzw. występują bardziej na plaży w rejonie Stogów, oczywiście też 
przy molo, ale nie jesteśmy w stanie jako GOS, bo mamy plaże strzeżone, dlatego 
mówię, że w ciągu 30 lat istnienia kąpielisk morskich w Gdańsku żadnego utonięcia 
na plażach strzeżonych nie było i nikt nie jest w stanie zabezpieczyć 23 km plaży. 
Jeżeli ktoś wchodzi do wody w miejscu, gdzie jest niestrzeżone, są takie przypadki i 
nie jest to do wyeliminowania takich rzeczy. Woda jest niebezpieczna.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Tam pogłębiarka pracowała. I czy to miało wpływ na to.  
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Jeszcze raz, nie mamy takiej informacji.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy ta pogłębiarka miała wpływ na przykład na przesunięcie się dna.  
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
My takich informacji żeśmy nie dostali. My administrujemy odcinkami plaż, nie 
zasobem wodnym. Tam, gdzie plaże są strzeżone to tam gwarantujemy 
bezpieczeństwo. Niestety taka sytuacja jest jeżeli ktoś wchodzi do wody w 
miejscach niedozwolonych, niestrzeżonych, a są takie miejsca niebezpieczne. Myśmy 
też robili właśnie w tych miejscach też tzw. badanie dna na tych odcinkach, gdzie 
mamy plażę strzeżoną i też w obrębie do 100 metrów od plaż strzeżonych, żeby 
mieć jakby pewność, czy nastąpiły jakieś przegłębienia w tym względzie i takich 
przegłębień nie stwierdzono. A na całym odcinku to trudno mi powiedzieć czy takie 
przegłębienia są, bo nie mamy wiedzy na ten temat.  
 
Pani Grażyna Żmudzka – radna Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe 
Jeszcze następna rzecz. Z racji tego, że jestem sędzią sportowym i triathlonu i 
lekkiej atletyki i wszelkich biegów oraz zawodnikiem biegowym więc zauważam 
następujące fakty, otóż te wszystkie imprezy sportowe, o których pan wspomniał, o 
triathlonie, biegi, maratony, wielkie biegi uliczne, właśnie Westerplatte i wszystkie 
inne, jest tendencja spadkowa w ilości zawodników. Pytanie, czy czasem nie ma 
wpływ na to podwyższenie opłat startowych?   
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Nie ma. W ogóle biegi, maratony, w związku z tym, że one się rozbudowały, 
praktycznie każde miasto teraz organizuje te biegi z tego samego względu, ilość 
uczestników jest ograniczona. Jeżeli chodzi o maratony to u nas co roku nie 
zmniejsza się frekwencja. Jest to mniej więcej na poziomie 3,5 tysiąca. W skali 
Polski widać, że tendencja jest zmniejszająca, ale na razie utrzymujemy ten 
poziom, także nie mamy takich danych, że ta frekwencja się zmniejsza. Jeżeli 
tendencja by była zmniejszająca to trzeba by było przeanalizować zasadność 
organizowania takich imprez, bo to są koszty. Jeżeli chodzi o koszty dla uczestników 
to one są zróżnicowane w zależności kiedy kto zapisze się do maratonu, kwoty są 
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zróżnicowane. Jeżeli ktoś zapisze się na ostatnią chwilę i chce uczestniczyć to 
oczywiście koszty są większe. Wszystkie te informacje są na stronie internetowej. 
Jeżeli ktoś się zapisuje na początku to te koszty nie są duże.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo.    
      

PUNKT  - 4 
 

Najważniejsze imprezy sportowe zaplanowane w Gdańsku na rok 2020. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zestawienie dostaliśmy wszyscy na maila, ale poprosimy o krótki opis.  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, zacznę od imprez biegowych. 
Czeka nas: 
 

• 6. Gdańsk Maraton (18-19.04.2020) 

• 58. Bieg Westerplatte (20.09.2020) 

• Cross Decathlon Gdańsk (04.10.2020) 

• VII Amber Expo Półmaraton Gdańsk 

• The Color Run . Bieg w Gdańsku po raz drugi i jest dla wszystkich grup wiekowych po 

terenach przynależących do ERGO Areny. Uczestnicy w trakcie biegu obsypują się 
kolorowymi proszkami, przebiegają przez taki tor z pianą. Jest dużo zabawy. 

• RUNMAGEDDON bieg z przeszkodami na terenie Parku Regana. Kilka różnych 

dystansów do wyboru, plus bieg dla najmłodszych po specjalnie przygotowanej trasie 

KIDS RUN 

• 5 eventów biegowych: bieg ultra TriCity, 3 biegi cyklu Grand Prix City Trail, 

ceremonia zakończenia cyklu Grand Prix City Trail. 

 

To jest wykaz imprez, które są połączone Biuro Prezydenta ds. Sportu i Gdański 
Ośrodek Sportu. 
 

Imprezy rowerowe: 

• MTB Pomerania Maraton 2020 kolarstwo górskie 

• Velo Queen 2020 po raz pierwszy w Gdańsku wyścig szosowy dla kobiet i par 

mieszanych 

• Inauguracja cyklu Garmin MTB Series kolarstwo górskie 

 

Imprezy żużlowe: 

• Północ vs Południe zawody żużlowe z udziałem najlepszych zawodników polskiej ligi  

27-03-2020 

• Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych na Żużlu 2.05.2020 

 
Poza tym oczywiście regularne zawody żużlowe. 
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Imprezy różne: 

• Triathlon Gdańsk – dystans olimpijski (11-12.07.2020) 

• Otwarcie Sezonu Żeglarskiego (23.05.2020) 

• Mistrzostwa Polski w Palancie (30.05.2020) 

• Regaty o Puchar Mariny Gdańsk (5-7.06 lub 26-28.06.2020) 

• Sailfish Open Water Gdańsk (20.06.2020). To jest impreza, która będzie się odbywała 

po raz drugi i są to zawody pływackie w słonej wodzie, w morzu. 

• Nordic Walking Gdańsk 2020 (08.08.2020) 

• Zumba Maraton na plaży (16.08.2020) 

• Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski (20-23.08.2020) 

• Bitwa o Gotland (13-20.09.2020) 

• Eko Marsz (18.10.2020) po raz pierwszy 

 

Jeżeli chodzi o profilaktykę: 
• Piknik - Wyścig po zdrowie piknik dla mieszkańców promujący zdrowy tryb życia. 

Impreza sygnowana przez LangTeam. Przoduje kolarstwo. Przygotowane zostaną 

stanowiska, na których będzie można przebadać swój organizm i z wynikami udać się 
na kolejne stanowisko do diabetyka. 

• Baltic Sail  

• WATERSHOW fiesta wodna na kanale Motławy 3 edycja. Między innymi skoki do wody 

z Żurawia z 26 metrów, pokazy skuterów wodnych, wakeboard, flayboard.  

 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania?    
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Jaki jest koszt np. takiego biegu z kolorowym proszkiem, to co pan mówił? Jaki jest 
koszt organizacji? 
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
20 tys. zł nas kosztuje za promocję Miasta Gdańska podczas tego biegu i z wszystkimi 
eventami, które są z tym związane.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
A tych skoków do wody na przykład? 
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Watershow w całości 2-dniowa impreza 300 tys. zł. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
2-dniowa impreza 300 tysięcy? Nie uważa pan, że to jest zbyt duża kwota?  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Za mniejsze pieniądze się tego nie da zrobić, więc albo robimy, albo nie.  
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Jest to konieczne, jak jest tyle imprez, żeby robić taką imprezę? 
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Jest ok 25-30 tysięcy ludzi, którzy to oglądają. Jest to warte dla mieszkańców 
Gdańska, poza tym jest to jedyna impreza, która odbywa się na kanale Motławy. 
Taka impreza, gdzie wszyscy mogą popatrzeć, pooglądać, tam są wyścigi skuterów 
wodnych. Impreza z tego cyklu jest taka droga, bo do Gdańska przyjeżdżają najlepsi 
zawodnicy z samej czołówki skoków do wody. To są duże koszty. Drugie duże koszty 
to są koszty związane z benzyną, bo tam sporo jednostek pływających pływa. W tym 
roku będziemy negocjowali cenę i postaramy się ją obniżyć.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Prosiłabym o przesłanie kosztów organizacji tych wszystkich imprez, tego co pan 
czytał, jeżeli można.  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Wszystkich nie prześlę, bo nie dam rady, ale te, które Biuro przygotowuje to 
prześlę.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Jeżeli będzie to możliwe to proszę, żeby pan przysłał.  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Dobrze.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zachęcam do chodzenia na te wszystkie imprezy, bo dużo dostajemy też jako 
Komisja, więc zawsze warto popatrzeć i nie są to pieniądze wyrzucone w błoto, bo 
jest bardzo dużo obserwatorów i uczestników i to też jest związane z promocją 
miasta i też z turystyką, bo specjalnie ludzie przyjeżdżają na różne wydarzenia. To 
nie jest tylko dla Gdańszczan.  
 
Pan Janusz Podraska – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Gdańskim 
Ośrodku Sportu 
Musimy mieć świadomość, że imprezy organizowane nie są na tyle dochodowe, że 
miasto zyskuje finansowo, tylko chodzi o prestiż miasta, przyciągnięcie turystów.   
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Mamy jeszcze jedną najważniejszą imprezę w tym roku, największą w Gdańsku, jej 
koszt to 1,8 mln zł. To jest finał Ligii Europy. To jest 27 maja o godz. 20:00 na 
stadionie.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję.   
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PUNKT  - 5 
 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Turystyki RMG za okres od 
22 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.  
 

SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska w 
okresie od 22 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska została powołana Uchwałą 
Nr II/3/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych 
Komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania, gdzie w §2 został 
określony zakres działania Komisji: 

1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania 
czasu wolnego. 

2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście. 
3. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury 
fizycznej. 

4. Promocja sportu. 
5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i 

remontów związanych ze sportem. 
6. Polityka w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji jako formy 

spędzania czasu wolnego. 
7. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i 

remontów związanych z turystyką i rekreacją. 
8. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście 

jako gałęzi gospodarki. 
 

Uchwałą nr II/4/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie 
powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i 
Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska powołano skład osobowy 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska: 
 

1. Beata Jankowiak 
2. Lech Kaźmierczyk 
3. Kamila Błaszczyk 
4. Piotr Dzik 
5. Przemysław Malak 
6. Jan Kanthak 

 
Również 22 listopada 2018 roku nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji 
poprzez wybranie – w wyborach jawnych: 
– na Przewodniczącą – radną Beatę Jankowiak, 
- na Wiceprzewodniczącego – radnego Lecha Kaźmierczyka. 
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ZMIANY OSOBOWE W SKŁADZIE KOMISJI 
 
- radny Jan Kanthak został 13 października 2019 roku wybrany na posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Postanowienie Nr 1061/2019 Komisarza 
Wyborczego w Gdański I z dnia 22 października 2019 roku w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, 
- Uchwałą Nr XVII/429/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 
roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. 
Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska do składu 
osobowego Komisji Sportu i Turystyki została powołana radna Barbara 
Imianowska.  
 

Obecny skład osobowy Komisji: 

• Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
• Radny Lech Wałęsa (zmiana nazwiska z Kaźmierczyk) – 

Wiceprzewodniczący Komisji 
• Radna Kamila Błaszczyk 
• Radny Piotr Dzik 
• Radna Barbara Imianowska 
• Radny Przemysław Malak 

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW KOMISJI W 
ZWIĄZKACH/STOWARZYSZENIACH 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji została delegatem do 
Związku Miast Nadwiślańskich.  
 

KOMISJA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM: 

- odbyła 14 posiedzeń (3 posiedzenia w 2018 r. oraz 11 posiedzeń w 
2019 r. w tym: 
- 2 posiedzenia wspólne: 

 Z Komisją Zrównoważonego Rozwoju 24.06.2019 r. dotyczące 
dostępności i planów rozwoju infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej, 

 Z Komisją Edukacji 23.10.2019 r. dotyczące m. in. działalności Klubu 
UKS Atena Gdańsk. 

 

Posiedzenia Komisji odbywały się w zazwyczaj w środy, o godzinie 16.15 
w sali nr 007 Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 

 
 

GŁÓWNE TEMATY POSIEDZEŃ: 
 
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w tym m. in.:  

• zmian w projekcie uchwały dotyczącej budżetu Miasta Gdańska na 2019 r., 
• zmian w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska, 
- informacje o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska, 
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- stałe monitorowanie sytuacji roweru metropolitalnego MEVO – omawiane na 5 
posiedzeniach Komisji, 
oraz  
- Budowa całorocznego lodowiska w Gdańsku – stan zaawansowania, 
- Blokfit – bouldering w Gdańsku, 
- Najważniejsze imprezy sportowe w Gdańsku zaplanowane na 2019 r, 
- Plan działalności Gdańskiego Ośrodka Sportu na rok 2019 r., 
- Podsumowanie konkursu grantowego, 
- Zapobieganie aktom wandalizmu podczas meczów piłkarskich,  
- Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska za 2018 rok – w zakresie działania Komisji,  
- Podsumowanie 5 Gdańsk Maratonu, 
- Dostęp do pełnowymiarowych hal sportowych w Gdańsku,  
- Problemy z dostępnością hal sportowych dla klubów młodzieżowych, 
- Udostępnianie boisk przyszkolnych po godzinach lekcyjnych, 
- Gdańska Organizacja Turystyczna – oferta produktów turystycznych, 
- Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2019 r.,  
- Oferta sportowa dla dzieci i młodzieży na czas wakacji,  
- Dostępność i plany rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
- Podsumowanie Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku, 
- Oficer rowerowy w każdej dzielnicy, 
- Plany budowy basenów, 
- Podsumowanie sezonu turystycznego 2019 r., 
- Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/2019 Gdańskiego Zespołu 
Schronisk i Sportu Szkolnego,  
- Prezentacja działalności klubu UKS Atena Gdańsk, 
- Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji – sytuacja obecna, 
- Budowa całorocznego lodowiska w Gdańsku – sytuacja obecna, 
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. 
 

Komisja wydała 30 opinii w tym: 

• 28 opinii do projektów uchwał Rady Miasta Gdańska, 

• 1 opinia dotycząca przeznaczenia lokali użytkowych położonych w 
Gdańsku przy ul. Długie Pobrzeże, 

• 1 opinia do Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska za 2018 rok – w zakresie działania Komisji. 
 

Komisja podjęła 5 wniosków dotyczących: 

• budowy nowych basenów w Gdańsku, 
• wskazania możliwości pozyskania finansowania, 
• podjęcia rozmów w sprawie promocji Miasta Gdańska, 

w tym 2 wnioski do budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok dotyczące: 

• budowy kompleksu sportowego z basenem w rejonie ulic Rakoczego/Schuberta 
w Gdańsku, 

• budowy pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta Gdańska. 



19 

 

Frekwencja Komisji w okresie sprawozdawczym wyniosła 
89,02% : 

Lp. Imię i Nazwisko Obecny/a na 
posiedzeniach 

Średnia 
frekwencja  

1.  Beata Jankowiak 14/14 100% 

2.  Lech Wałęsa 
(Kaźmierczyk)  

12/14  85,71% 

3.  Kamila Błaszczyk 14/14 100% 

4.  Piotr Dzik 13/14 92,85% 

5.  Barbara Imianowska 1/1 100% 

6.  Jan Kanthak 5/11 45,45% 

7.  Przemysław Malak 14/14 100% 

 
Radny Lech Wałęsa w dniu 25 września 2019 r. ma nieobecność na posiedzeniu Komisji 
Sportu i Turystyki usprawiedliwioną, ponieważ uczestniczył w tym czasie w posiedzeniu 
Komisji Kultury i Promocji, 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.   
 

Komisja sprawozdanie przyjęła w wyniku przeprowadzonego głosowania – 
jednogłośnie - 5 głosami za. 

 

PUNKT  - 6 
 

Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Turystyki RMG na rok 2020. 

PLAN PRACY NA 2020 ROK 

Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska 

1. Zakres działania Komisji Sportu i Turystyki RMG określiła Rada Miasta Gdańska 
uchwałą Nr II/3/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady 
Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania. 
 

2. Posiedzenia Komisji będą się odbywały w IV środę miesiąca (dzień przed sesją 
Rady Miasta Gdańska), o godz. 16:30 w sali im. ks Bronisława Komorowskiego 
(nr 007) Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

3. Przewodnicząca Komisji, w razie konieczności, może zwołać dodatkowe 
posiedzenie lub odwołać któreś z zaplanowanych. Również na wniosek 



20 

 

Przewodniczącej Rady Miasta, członków Komisji Sportu i Turystyki RMG bądź 
Prezydenta Miasta Gdańska może zostać zwołane dodatkowe posiedzenie.  
 

4. Punktami stałymi posiedzeń Komisji będą: 
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska skierowanych do 

Komisji, 
• Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta 

Gdańska, 
• Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 

 

DATA POSIEDZENIA 
 

GODZ 
 

SALA 
 

TEMATY 
 

 
 

 
 

29 stycznia 

 
 
 

 
 

15:30 

 
 
 

 
 

007 

1. MEVO – aktualna sytuacja. 
2. Plany budowy basenu olimpijskiego w 

Gdańsku. 
3. Podsumowanie realizacji zadań 

zaplanowanych w 2019 roku przez 
Gdański Ośrodek Sportu. 

4. Najważniejsze imprezy sportowe w 
zaplanowane w Gdańsku na 2020 
roku. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności 
Komisji za okres od 22.11.2018 r. do 
31.12.2019 r. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 
2020. 

 

  
 
 

5 lutego 
 

 
 
 

16:00 

 
 
 

208 
 

Posiedzenie wspólne z Komisjami Rady 
Miasta Gdańska: Zrównoważonego 
Rozwoju, Zagospodarowania 
Przestrzennego – bieżące działania oraz 
plany Miasta Gdańska dotyczące 
historycznych przestrzeni nadwodnych – 
ze szczególnym uwzględnieniem rejonu 
Długiego Pobrzeża.  

 
 

26 lutego 

 
 

16:30 

 
 

007 

1. Podsumowanie konkursu grantowego. 
2. Podsumowanie Jarmarku 

Świątecznego w Gdańsku. 
3. Oceanarium w Gdańsku – plan 

budowy. 
4. Program Aktywuj się w Gdańsku. 

 
 
 

25 marca 

 
 
 

16:30 

 
 
 

007 

1. Baza Priorytetów Inwestycyjnych w 
zakresie sportu. 

2. Modernizacja, remonty istniejących 
pływalni. 

3. Budowa nowych basenów w Gdańsku. 
4. Rozwój infrastruktury na gdańskich 

plażach (toalety, przebieralnie, 
prysznice). 

 
 

 
29 kwietnia 

 

 
 

 
16:30 

 
 

 
007 

1. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta 
Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska za 2019 roku – w 
zakresie działania Komisji. 

2. Funkcjonowanie Stadionu Energa 
(koszty, kalendarz imprez). 
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3. 6 Gdańsk Maraton – podsumowanie.  
4. Przygotowanie Miasta Gdańska do 

sezonu turystycznego 2020 r. 
 

 
27 maja 

 
 

16:30 

 
 

007 

1. Budowa lodowiska w Gdańsku. 
2. Rozwój sieci pełnowymiarowych boisk 

piłkarskich. 
3. Funkcjonowanie punktów handlowych i 

ogródków gastronomicznych w sezonie 
letnim. 

  
 
 
 
 
 

24 czerwca 
 

 
 
 
 
 
 

16:30 

 
 
 
 
 
 

007 
 

1. Omówienie raportu o stanie Miasta 
Gdańska za 2019 r. (w zakresie działania 
Komisji) przy opiniowaniu projektu 
uchwały RMG w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum 
zaufania.  

2. Wakacje – sport dla dzieci i młodzieży 
podczas wakacji. 

3. Promocja Miasta Gdańska – działania 
Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 

4. Udział Miasta Gdańska w 
międzynarodowych targach w zakresie 
turystyki. 

5. Miara efektywności działań 
marketingowych związanych z turystyką 
w Gdańsku. 

 
26 sierpnia 

 
16:30 

 
007 

1. Wnioski Komisji Sportu i Turystyki RMG 
do projektu budżetu Miasta Gdańska na 
rok 2021. 

2. Formy aktywizacji sportowej seniorów. 
 

23 września 
 

 
16:30 

 
007 

1. Gdański Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego – sprawozdanie z działalności 
w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Formy promowania sportu wśród 
młodzieży. 

 
 

28 października 
 

 
 

16:30 

 
 

007 

1. Podsumowanie sezonu turystycznego 
2020 r. 

2. Rozwój turystyki rowerowej w 
porozumieniu z innymi gminami. 

3. Rozwój turystyki wodnej. 
4. Rozwój turystyki biznesowej. 

 
 
 

25 listopada 

 
 
 

16:30 

 
 
 

007 

1. Opiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  

2. Opiniowanie projektu budżetu Miasta 
Gdańska na rok 2021 – w zakresie 
działania Komisji. 

3. Dzielnicowe Centra Sportu, współpraca 
z Radami Dzielnic. 

 
16 grudnia 

 

 
16:30 

 
007 

1. Podsumowanie realizacji zadań 
zaplanowanych w 2020 roku przez 
Gdański Ośrodek Sportu. 
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Komisja ustaliła, że odbędzie się wyjazdowe, wspólne posiedzenia z Komisją Polityki 
Gospodarczej i Morskiej oraz Komisją Strategii i Budżetu dotyczące Portu Lotniczego im. 
Lecha Wałęsy. 

 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy ktoś chciałby zgłosić coś jeszcze do planu pracy?  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Chciałabym odnieść się do takiej propozycji zwrócenia uwagi podczas tego roku bym 
bardzo prosiła jakoś ująć, wprawdzie pierwszy raz tu jestem w tej Komisji i mogę 
czegoś nie wiedzieć jeszcze i proszę mnie poprawić jeśli coś nie tak jest, ale 
ponieważ też pracowałam wiele lat z młodzieżą i mam z nią kontakt po szkołach, 
moim takim też obserwacji pragnieniem jest, żeby na przykład powiedzmy mamy 
mecz Lechii i w tej strefie rodzinnej, żeby np. rodzice nie pili piwa, żeby dzieci po 
prostu, żeby w tej strefie była ochrona i na przykład nie można było pić piwa. Czy to 
jest w ogóle możliwe? 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Można ewentualnie zaprosić zarząd Lechii, ale my jako radni…  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Chodzi o co? Chodzi o to, że ja widzę na tych meczach, dostrzegam takie sytuacje, 
bo też czasami idę na taki mecz, że młodzież niepełnoletnia piwo pije.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
To zależy też od osoby, która sprzedaje.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
My tego nie dopilnujemy.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Zawsze będzie sytuacja, że będzie to w sprytny sposób wykorzystane i my nie 
jesteśmy tutaj żandarmami i nie będziemy stali. Natomiast chodzi o uczulenie i na 
przykład w strefie rodzinnej, gdzie przebywają dzieci, żeby na przykład ta strefa 
była wolna od alkoholu. Czy w ogóle jest ta możliwość? Myślę, że jest taka 
możliwość. Taka moja jest ta propozycja. Ta strefa wolna od alkoholu, gdzie 
przebywają dzieci.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Można się zwrócić wnioskiem do zarządu.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Że dorośli mają prawo pić według ustawy, według tego przepisu, że jest to możliwe 
picie podczas imprezy masowej to piwo, które jest dopuszczone w tej chwili.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
To piwo jest 3%.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Jest 3%, ale to jest też alkohol.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Rozumiem panią, że dzieci nie powinny pić.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Ale widzę, że są takie sytuacje, że oni chcą się poczuć jak dorośli.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mamy taki temat dotyczący funkcjonowania stadionu, więc myślę, że wtedy możemy 
ten temat poruszyć i uczulić. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Żeby te strefy były wolne od alkoholu. Pan z Gdańskiego Ośrodka Sportu, mamy 
wszystkie biegi, ale widzę, że moglibyśmy też wprowadzać do szkół, żeby tradycją 
stał się taki bieg wolni od uzależnień na przykład. Nie mówię, że to ma być taki 
tytuł, ale żeby młodzież mobilizować i żebyśmy taki cel mieli, bo nie myślę tutaj 
tylko o uzależnieniach od alkoholu, ale głównie od naszych telefonów komórkowych, 
laptopów, narkotyków, które niestety pojawiają się coraz częściej. Gdybyśmy mogli 
zorganizować taki bieg. Edukacja w szkołach to jest jeszcze inna sprawa, a tu 
poprzez sport.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Tu jest mocne powiązanie edukacji i sportu, a więc myślę, że moglibyśmy po prostu 
z przewodniczącym Komisji Edukacji uzgodnić jakiś termin wspólnego posiedzenia.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Żebyśmy na przykład z tych biegów, które pan tu wymieniał, jeden taki bieg w tej 
intencji, że tak powiem, bo to jest bardzo dobra rzecz, żeby zachęcić dorosłych i 
młodzież i utworzyć taki bieg, w którym bardzo będziemy pro ten sport promować.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy pani chciałaby ująć to jako temat?  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Jako propozycję i żeby ten temat się przewijał w ciągu roku, żebyśmy na to położyli 
nacisk. 
 
Pani Grażyna Żmudzka – radna Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe 
Jesienią i wiosną odbywa się cykl biegów sztafetowych w Parku Reagana.   
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Pani przewodnicząca proponuję na spokojnie zastanowić się.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zastanowimy się i dopiszemy do planu pracy.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Jesteśmy za, tak samo porozmawiać o tym piwem, o którym pani mówi.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Plan pracy możemy modyfikować tak naprawdę cały rok.  
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mówię konkretnie, mi bardzo zależy na tej strefie rodzinnej.  
 
Pani Grażyna Żmudzka – radna Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe 
Ale jest propozycja. Otóż cykl biegów sztafetowych wiosną i jesienią w Parku 
Reagana i w różnych innych lokalizacjach. Trzy na wiosnę, trzy na jesień. One nie 
mają żadnego nazewnictwa, żadnej nazwy. Można po prostu nadać bieg imienia … 
One się odbywają cyklicznie, bez żadnej nazwy.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Będziemy mieć to na kolejnych posiedzeniach i będziemy jeszcze o tym rozmawiać.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
I te strefy rodzinne, żeby uwolnić ten moment, kiedy rodzice są z dziećmi.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Odnośnie tego piwa to naprawdę nic nie da. Jeżdżę na Lechię SKM-ką zazwyczaj i 
tam jest głównie, tam już w SKM-ce się zaczyna i potem ludzie nie są wpuszczani na 
stadion, bo nie są w stanie przejść przez bramkę, Policja zatrzymuje, legitymuje 
ludzi, każdy, kto ma piwo od razu jest zatrzymywany, a to naprawdę 0,4 piwo, które 
ma 3,5%...    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeżeli chodzi o plan pracy to najprawdopodobniej mogą się jeszcze zmienić godziny 
w sierpniu, w grudniu z racji tego, że panu radnemu Malakowi i mi nakładają się 
komisje. Jest jeszcze radny Lech Wałęsa, któremu też się nakłada komisja, więc 
spróbujemy to wszystko zgrać, ale na bieżąco, jak już będziemy mieli wszystko. 
Będziecie państwo na bieżąco dostawać na maila. Jeżeli będzie jakaś zmiana 
godziny to po prostu będziemy informować wcześniej. Posiedzenia będą zaczynały 
się o 16:30, a nie o 16:15.   
 

Powyższy plan pracy Komisja przyjęła w wyniku przeprowadzonego głosowania, 
jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

PUNKT  - 7 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.   
 
W związku z tym, że nie było zgłoszonych 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  


