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PROTOKÓŁ NR 21–4/2020
Z dwudziestego pierwszego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu
Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 30
kwietnia 2020 roku, a rozpoczęło się o godz. 8:30 z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS
TEAMS.
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło
sześciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Teresa Wasilewska.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący
obrady, otworzył 21 posiedzenie Komisji i sprawdził obecność członków Komisji:
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska - nieobecna
Następnie stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został w dniu wczorajszym drogą elektroniczną wysłany do radnych
- porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg –
druk nr 596.
Przedstawia: Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej w Gdańskim
Zarządzie Dróg i Zieleni

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia
Przewodniczący poddał jego przyjęcie pod głosowanie.
Głosowanie:
6 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg –
druk nr 596.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska
z 30 kwietnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.129.2020).
Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Dzień dobry szanowny panie przewodniczący, szanowni panie i panowie
radni w związku z trwającą sytuacją pandemiczną, która szczególnie uderza w
branżę gastronomiczną, branżę turystyczną, Prezydent podjęła inicjatywę, aby nieco
ulżyć tej branży, przede wszystkim branży restauratorów, ale także branży kupców
z obszaru Głównego Miasta, którzy swoją ofertę kierują przede wszystkim do
turystów i tak propozycja jest, aby przede wszystkim obniżyć stawki za ogródki
gastronomiczne. Te stawki obecnie w sezonie wynoszą za ogródek gastronomiczny
na obszarze Śródmieścia 1,80 za m², na pozostałym obszarze miasta 90 groszy za m².
Propozycja jest, aby obniżyć te stawki do poziomu 1/3 obecnego. W związku z tym,
że spodziewamy się także wytycznych czy też wręcz ograniczeń, które prowadzi
Sanepid na działalność ogródków gastronomicznych poprzez prawdopodobnie
konieczność rozrzedzenia miejsc konsumpcyjnych w tych ogródkach, stąd taka
obniżka wydaje się co najmniej amortyzować te straty, które przedsiębiorcy poniosą
z tytułu ograniczenia miejsc konsumpcyjnych, ale chociaż nie wiemy jakie dokładnie
będą te ograniczenia, można przewidzieć, że one będą też stanowiły dodatkowy
bonus stanowiący obniżkę względem wcześniej ponoszonych wydatków na te ogródki,
stąd propozycja zejścia do stawki 60 groszy na obszarze Śródmieścia w sezonie, a na
pozostałym obszarze miasta 30 groszy przez cały rok i w Śródmieściu także 30 groszy
po sezonie, czyli od września. To jest ta główna zmiana. Ta zmiana ogródkowa
miałaby być zmianą tylko na ten rok, czyli do końca roku bieżącego. Natomiast
chcielibyśmy także obniżyć już na stałe stawki za obiekty handlowe nie inne niż
kioski. Ta stawka została podniesiona w tym roku, natomiast z uwagi na liczne głosy
i prośby przedsiębiorców, żeby tą stawkę obniżyć z uwagi na niską rentowność wielu
obiektów handlowych tego rodzaju zdecydowaliśmy się na propozycję obniżenia
nieco tej stawki z poziomu 2 zł na 1,6 zł i 1,6 zł na 1,3 zł zależnie od kategorii drogi.
Ponadto na obszarze Głównego Miasta także chcemy obniżyć stawki na stoiska
handlowe z poziomu obecnie ok 4 zł na 3 zł. To są zwykle bardzo małe stoiska, więc
ta kwota akurat nie jest czymś co będzie dla przedsiębiorcy dużym obciążeniem.
Proszę o pozytywną opinię do projektu.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego
w druku nr 596.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Michała Szymańskiego – Zastępcę Dyrektora Gdańskiego
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Zarządu Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 596. (Opinia nr 21-4/151-26/2020).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT – 2
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
W związku brakiem zgłoszonych wniosków i innych spraw związanych z tym punktem
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował wszystkim za uczestniczenie w obradach,
a następnie sprawdził obecność członków Komisji na koniec posiedzenia:
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska - nieobecna
Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.8:40

Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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