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PROTOKÓŁ Nr 17-3/2020
Z siedemnastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 26
lutego 2020 roku, a rozpoczęło o godz. 16:30 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 17 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 539 – w zakresie działania Komisji.
Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 540 – w
zakresie działania Komisji.
Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk –
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr
523.
4. Podsumowanie Jarmarku Świątecznego w Gdańsku.
Przedstawia: przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.

5. Oceanarium w Gdańsku – plan budowy.
Przedstawia: Przedstawiciel Areny Gdańsk Sp. z o.o.

6. Bieżące imprezy sportowe na terenie miasta Gdańska.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu

7. Program Aktywuj się w Gdańsku.
Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu

8. Podsumowanie konkursu grantowego.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie.

porządku

obrad

Głosowanie:
6 za - jednogłośnie

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 539 – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 lutego 2020 r. BRMG.0006.72.2020).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Jeżeli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to w
zakresie działania państwa Komisji oceniam, że jest jedna zmiana i dotyczy zmiany
wartości terminu zakończenia przedsięwzięcia pod nazwą Sobieszewo – Nadwiślańska
– budowa przystani żeglarskiej. Jest to projekt finansowany z funduszu Unii
Europejskiej i proponujemy zwiększyć wartość projektu o 355 000 zł, z czego ponad
107 000 zł będzie pochodziło z funduszu Unii Europejskiej. Jest to dofinansowanie
związane z rozszerzeniem zakresu tego projektu o zakup łodzi i przy okazji
przedłużamy termin realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2021.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 539 – w zakresie
działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1
głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 539 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr 17-3/311/2020)

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 540 – w
zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 lutego 2020 r. BRMG.0006.73.2020).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Zmiana budżetu dotyczy praktycznie jednego zakresu działania. Otóż
przenosi się w ramach budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury środki z przeznaczeniem
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na dotacje dla instytucji kultury prowadzone przez Województwo Pomorskie. Zmiana
jest neutralna dla budżetu. To jest kwestia tylko przesunięcia środków, które zostały
zarezerwowane w budżecie Biura Kultury i rozdysponowane odpowiednio na
poszczególne instytucje kultury.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie otworzyła dyskusję.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czy może pani powtórzyć ile środków jest na daną instytucję?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Łącznie przenoszonych jest 2 800 000 zł. To jest na działalność bieżącą instytucji. To
nie są wydatki inwestycyjne, to nie są przedsięwzięcia realizowane przez instytucje i
przez Marszałka, tylko na działalność bieżącą. Teatr Wybrzeże 700 000 zł, Opera
Bałtycka 800 000 zł, Polska Filharmonia Bałtycka 400 000 zł, Nadbałtyckie Centrum
Kultury 500 000 zł, Muzeum Narodowe 300 000 zł, Muzeum Archeologiczne 100 000
zł.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 540.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1
głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 540. (Opinia nr 17-3/32-2/2020)

PUNKT - 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk –
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr
523.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 lutego 2020 r. BRMG.0006.56.2020).
Pani Małgorzata Stasiak – Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo zwracamy się z prośbą o wyrażenie woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot w kwocie
1 000 000 zł celem przeprowadzenia dalszego cyklu inwestycji sprawią, że hala nadal
będzie konkurencyjnym obiektem na tle innych obiektów w Polsce i nie tylko. W tym
roku po milionie złotych, bo zawsze idziemy równorzędnie Sopot i Gdańsk, i w tym
roku chcemy przeznaczyć na to 1 000 000 zł. Łącznie nakłady inwestycyjne opisanych
w uchwale projektów inwestycyjnych to jest kwota 4 440 000 zł, czyli reszta
środków zostanie pozyskana z kredytów i ze środków własnych spółki. W tym roku
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ma być zmodernizowane oświetlenie na arenie głównej, zainstalowana fotowoltaika,
pompy ciepła, poprawa widoczności na widowni dla osób niepełnosprawnych poprzez
modernizację specjalistycznych platform, wymiana pomp obiegowych centralnego
ogrzewania, wymiana rozdzielni mobilnych, wymiana akumulatorów do systemów
bezpieczeństwa oraz modernizacja systemów IT. Kwota ta jest zapisana w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Nie są to środki na
nakłady odtworzeniowe tylko na nowe inwestycje, czyli po prostu na przykład
wymiana na lepsze oświetlenie, bardziej energooszczędne na przykład.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 523.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak – Przedstawiciela Wydziału Polityki
Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 523. (Opinia nr 17-3/33-3/2020)

PUNKT - 4
Podsumowanie Jarmarku Świątecznego w Gdańsku.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Została przekazana prezentacja, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Odpowiadam za Jarmark Dominikański oraz Jarmark Bożonarodzeniowy, o którym
chciałbym państwu krótko opowiedzieć. Wszyscy państwo z pewnością Jarmark
widzieli. Jarmark odbywał się od 25 listopada do 1 stycznia tego roku w przestrzeni
Targu Węglowego. Jeżeli chodzi o rozmiary zajął powierzchnię 7800 m² i jest
wartością podobną do lat ubiegłych. Zmieniliśmy troszeczkę formułę. Postawiliśmy
większy nacisk na atrakcje dla mieszkańców Gdańska i dla turystów. Z tych atrakcji,
które możemy wymienić to z całą pewnością karuzela, kula GPEC-u, a przede
wszystkim nowa atrakcja wirtualne sanie, które były atrakcją płatną. Pozostałe dwie
atrakcje były dla mieszkańców Gdańska bezpłatne, przy nich zlokalizowane były
puszki, gdzie korzystający wrzucali dowolne datki, które przeznaczane były na
działalność charytatywną. Łącznie uzbieraliśmy podczas jarmarku na działalność
charytatywną 141 000 zł. Mieli państwo okazję przekonać się również o nowej
infrastrukturze. MTG sukcesywnie wymienia infrastrukturę targową. Nowością była
wielka brama adwentowa, w której partnerem był m. in. Zakłady Przemysłu
Cukierniczego Bałtyk, gdzie codziennie otwieraliśmy i obdarowywaliśmy publiczność
cukierkami. Jeżeli chodzi o strukturę stoisk to w tym roku odnotowaliśmy
zdecydowany wzrost stoisk gastronomicznych versus rok ubiegły. Rok ubiegły stoisk
37, w tym roku 57, w związku z czym ten progres jest duży. On oczywiście jest jakby
odpowiedzią na zapotrzebowanie, na uwagi zgłaszane nam przez odwiedzających.
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Ankietujemy zarówno wystawców jak i ankietujemy osoby odwiedzające jarmark.
Wiemy, że w przyszłym roku już musimy wprowadzić kolejną zmianę, czyli będziemy
poszukiwali więcej produktów regionalnych, produktów rzemieślniczych. Jak już
jestem przy tej części to nieodłączną częścią Jarmarku Bożonarodzeniowego od lat
jest wystawa właśnie rzemiosła oraz prac artystycznych w Starej Zbrojowni. Ona
odbywa się w nieco krótszym terminie. W tym roku od 28 listopada do 23 grudnia.
Tam jest nieco inny asortyment, mniej jarmarczny, bardziej rzeczywiście
artystyczny. Może nie do końca artystyczny już sensu stricte, natomiast rzeczywiście
te wyroby są zdecydowanie lepszej jakości i o bardziej unikatowym wyglądzie. To
tak w telegraficznym skrócie. Chętnie odpowiem na państwa pytania. Program
artystyczny też ważna rzecz, bo to też jest coś co przyciąga widzów Jarkarku, w tym
roku ponad 10 parad, było kilka koncertów, wysoki poziom, który przyjęliśmy w
latach ubiegłych rzeczywiście utrzymywany jest do dnia dzisiejszego. To są programy
przygotowywane wspólnie z instytucjami miejskimi, m. in. z GAK-iem oraz z częścią
podmiotów również prywatnych. Dużym wydarzeniem zarówno dla Gdańska jak i dla
jarmarku było zdobycie III miejsca w konkursie Best Christmas Destination.
Stawaliśmy w szranki z tak dużymi imprezami jarmarkowymi jak jarmark w
Norymberdze, jarmark w Wiedniu. Głosy oddawane były w Internecie. Dostaliśmy
ponad 34 tysiące głosów, co dało nam III miejsce w Europie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Pytania, bardzo proszę.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Chciałem zaapelować, poprosić, już raz o coś takiego prosiłem, żeby te godziny
warsztatów z 64 się zwiększyły kilkukrotnie i żeby mogły być np. zapisy szkół, że
jakaś szkoła przychodzi sobie klasa 20-25 osób na warsztaty na godzinkę, jesteśmy
na warsztatach robimy coś twórczego, a potem idziemy na Jarmark i jeszcze do
jakiegoś muzeum. Można fajną wycieczkę zorganizować wtedy jednodniową, tylko,
żeby był zapis na konkretną godzinę. Taką mam prośbę i kwestia tego, że rośnie
liczba stanowisk gastronomicznych. Czy nierozważane jest w związku z tym
przygotowanie większej liczby miejsc, które umożliwią w miarę kulturalne zjedzenie
tego co tam się kupi, bo trochę mało było w tym roku.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
W tym roku rzeczywiście tych miejsc, jeżeli chodzi o tą część gastronomiczną, to z
całą pewnością część gastronomiczna nie będzie rozbudowywana w ilości. Nawet
jeżeli będziemy mieli już, nawet jeżeli będziemy powtarzali jarmark w przestrzeni
Targu Węglowego, jak państwo wiecie to jest co roku duży znak zapytania. Również
Jarmark Św. Dominika w tej przestrzeni stoi pod znakiem zapytania. Z całą
pewnością liczba 57 jest taką liczbą graniczną i nie chcemy już rozbudowywać.
Jeżeli chodzi o część konsumpcyjną zgodzę się z panem, że rzeczywiście musimy
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tutaj popracować w tej materii, natomiast przestrzeń jakby była. Ona natomiast
wymagała pewnych zmian. My przeszliśmy w czasie jarmarku też dosyć dużą zmianę,
bo stworzyliśmy pewnego rodzaju nowości jak strefy ogrzewane. One rzeczywiście
się pojawiały, w związku z tym to też jest materiał nad którym pracujemy. My też
systematycznie zmieniamy infrastrukturę. W tym roku ta infrastruktura nowa,
ogrzewana to jest tegoroczny zakup. W przyszłym roku będzie tego już więcej i ten
proces inwestycyjny rozłożony jednak jest w czasie. Jesteśmy przed Jarmarkiem
Dominikańskim, gdzie też będą duże inwestycje, które z całą pewnością zostaną
wykorzystane na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Altany konsumpcyjne, które
widzieliście państwo w tym roku na jarmarku trzy, jesteśmy w tej chwili
przygotowani do tego, żeby na Jarmarku Dominikańskim pojawiło się ich 9. To też
jest konstrukcja przede wszystkim estetyczna i też mająca własne ogrzewanie. To
jest też element dość istotny. Jeżeli chodzi o kwestie warsztatów, pełna zgoda,
rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby ten proces współpracy, bo słowo proces nie
jest tutaj przypadkowy, żeby ten proces współpracy z instytucjami oraz ze szkołami
zaczynał się zdecydowanie wcześniej, czyli żebyśmy mogli wystąpić do szkół, czy też
do innych takich podmiotów, które chciałyby w tych warsztatach uczestniczyć
zdecydowanie wcześniej niż w tym roku. Myślę, że zaraz po Jarmarku Dominikańskim
przygotujemy taką ofertę dla szkół. Część szkół rzeczywiście uczestniczyła.
Pozytywna Szkoła Podstawowa, gdzie mój syn również uczęszcza była w tym roku
zaproszona, uczestniczyła w warsztatach, uczestniczyła w kolędowaniu. Także
jesteśmy też na to gotowi. Potrzebujemy trochę więcej kontaktu bezpośrednio ze
szkołami.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Ja też mówię o szkołach spoza Gdańska, wśród których Gdańsk można promować.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Proszę pamiętać, że tematyka warsztatów jest o tyle trudna, bo ona wymaga
specyficznych pomieszczeń. Pomieszczenia ASP w Zbrojowni są bardzo dobre, ale
one mają określoną pojemność i rzeczywiście tutaj musielibyśmy zwrócić bardzo
dużą uwagę na rotacyjność i dostępność. Te pomieszczenia nie są duże wbrew
pozorom. Pomijając już aspekt finansowy, który też nie jest bez znaczenia, one nie
są duże i tutaj jakby organizowanie dużych wycieczek i dużych warsztatów jest po
prostu niemożliwe z powodu bardzo skromnego metraża. Jak pan wie odstąpiliśmy
od lokalizowania w Starej Zbrojowni naszych biur. Całą naszą infrastrukturę
wynieśliśmy tylko po to, żeby było więcej powierzchni. Nie zwiększyliśmy też
powierzchni handlowej, to też ważne, zwiększyliśmy powierzchnię właśnie
przeznaczoną na te warsztaty, a my jakby z naszą infrastrukturą, z naszymi biurami,
z naszą częścią magazynową wynieśliśmy się poza Zbrojownię zwiększając tą
powierzchnię.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Może współpraca z Muzeum Gdańska, też blisko wszystko jest.
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Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Tak, Muzeum Gdańska, Muzeum Bursztynu, rzeczywiście to są obiekty, które można
wykorzystać. Natomiast tutaj proszę też zwrócić uwagę, że w tych planach cały czas
pracujemy z wielkim znakiem zapytania, ponieważ te losy Targu Węglowego cały
czas są w zawieszeniu.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Śledząc jarmarki może nie tylko u nas, ale i będąc za granicą i w Polsce, wielkie
gratulacje panie dyrektorze, naprawdę jestem pełen podziwu za tegoroczny
jarmark, głosy ludzi i to co słyszałem to było entuzjastyczne. Chylę czoła jako Izba
Restauratorów i Hotelarzy za możliwość zorganizowania w Zbrojowni, bo to dzięki
wam MTG zorganizowaliśmy już 29 wigilię dla potrzebujących i bezdomnych i chylę
czoło i dziękuję bardzo za pomoc.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Dziękujemy. Zapraszamy do współpracy również w tej materii w przyszłym roku i już
rozmawialiśmy o Wielkanocy, także dla nas to również bardzo ważny element naszej
działalności.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy ze strony radnych są jakieś pytania? Nie widzę. Pozwolę sobie zadać
jedno pytanie odnośnie ankietowania. Jak przeprowadzane były te ankiety? Czy to
były bardziej Internetowe czy była taka łapanka z ulicy? Takie bardziej szczegółowe
informacje bym poprosiła.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Jeżeli chodzi o ankiety wśród wystawców to mamy gotowe narzędzie w postaci
oprogramowania, gdzie przygotowujemy ankiety dla wystawców, właścicieli firm.
Ankieta opatrzona jest fotografiami, tak żebyśmy też mogli zidentyfikować stoisko.
Zadawane są pytania dotyczące zadowolenia, ewentualnych zmian, uczestnictwa w
przyszłym roku. To jest z reguły od 10 do 15 pytań. Jeżeli chodzi o ankietowanie czy
też o badania osób odwiedzających to nie robimy tego sami. Zlecamy to Instytutowi
im. Synaka, który każdorazowo przygotowuje tego typu raport. Raport jest o tyle
ciekawy, bo on jakby przeprowadzany jest rzeczywiście trochę na łapankę, czyli
rzeczywiście ankieterzy krążą wśród odwiedzjących, natomiast tutaj nie ma innej
możliwości, aby te badania były wiarygodne. Nie chcemy oddawać ich do Internetu,
tak, żeby to maszyny zliczały. Tu rzeczywiście ważna jest rola ankietera i ankieterzy
rzeczywiście krążą z ankietami wśród wystawców, wśród odwiedzających i
rzeczywiście tam te badania są bardzo szczegółowe. One dotyczą: skąd goście
przyjechali, czy przyjechali specjalnie na Jarmark, jaki jest cel wizyty na Jarmarku,
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czego szukają, co znaleźli, czego nie znaleźli. To wszystko rzeczywiście jest w tym
raporcie uwzględnione, ale Instytut Synaka korzysta również z takiej próby badania
odwiedzalności. W związku z tym, że jarmarki są w pewnej przestrzeni otwartej, są
nieodpłatne, bardzo ciężko jest zmierzyć to, w związku z tym Instytut Synaka
korzysta z ilości logowań u operatorów sieci komórkowych.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Na autobusach widziałem reklamy głosuj na Jarmark.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Pan radny mówi o tym głosowaniu Best Christmas Destination, o tym europejskim
konkursie, który jest od pewnego czasu organizowany. W tym roku zajęliśmy III
miejsce. W przyszłym roku również chcemy wziąć w nim udział. Natomiast część
informacji dotyczących badań przeprowadzanych przez Instytut Synaka będzie
dołączony też do raportu. Miasto też jest na bieżąco informowane. Po Jarmarku
Dominikańskim również tego typu materiał otrzymujemy. On wymaga obróbki i
przygotowania w czasie, w związku z tym jest dość duże zawsze opóźnienie w
otrzymaniu tych danych. To jest ok 6-8 tygodni. Czekamy na te dane, aż one zostaną
zliczone, obrobione, przygotowane. Natomiast robią to specjaliści i myślę, że jedni z
najlepszych.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Byłam ciekawa, bo też 86% przyjechało do Gdańska ze względu na Jarmark, więc to
mnie zaciekawiło. To bardzo dużo.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
To są właśnie dane z Instytutu Synaka od ankieterów.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeśli chodzi o badanie czy to są osoby z innych miast w Polsce czy z zagranicy też
takie dane są?
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Tak, też są takie dane, procent odwiedzalności, z jakich krajów, ile osób.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jak będzie już takie opracowanie to poproszę do Komisji na maila, takie właśnie
bardziej szczegółowe to byłabym bardzo wdzięczna.
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Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Dobrze, pani przewodniczącej prześlę pełen raport dotyczący Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Jeśli mogę dodać Pomorski Instytut Naukowy zbiera takie dane regularnie od kilku
lat. Ankietuje każdy z jarmarków, więc to już są jakieś badania, które pokazują na
przestrzeni lat.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Jestem ciekawa jaki koszt jest koncertu takiego, takiej gwiazdy.
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Nie mogę ujawniać. Proszę pamiętać, że w sam dzień Sylwestra honoraria artystów
są mnożone razy dwa, kiedy rzeczywiście są to stawki na co dzień niezbyt
wygórowane mając na uwadze jakby odwiedzalność. My szacujemy, że koncert
Roksany Węgiel obejrzało, też może starało się obejrzeć, ponad 3000 ludzi. Dlaczego
mówię starało się? Bo my przygotowaliśmy imprezę masową na 1000 osób i
rzeczywiście tak ona była przygotowana, natomiast to co wszystko widzieliście
państwo około jarmarku to wszystko były osoby, które rzeczywiście w mniej lub
bardziej bezpieczny sposób chciały w tej imprezie uczestniczyć. Natomiast także
odwiedzalność tego dnia mieliśmy ogromną. Handel został absolutnie sparaliżowany.
W czasie koncertu nie mieliśmy zupełnie sprzedaży. Po prostu stoiska były oblepione
ludźmi, widzami i to jest też dla nas takie wskazanie kierunku, gdzie my będziemy
starali się pozyskać coraz większą frekwencję, że jednak muzyka ludzi ściąga. W tym
momencie Roksana Węgiel i ten pierwszy projekt rzeczywiście Sylwestra
dziecięcego, czy młodzieżowego pokazał, że jest to dobre, natomiast są to kwoty w
całości imprezy mając na uwadze obostrzenia wynikające z ustawy o imprezach
masowych dość spore. Koncert oglądałem służbowo, wcielając się w rolę specjalnego
ochroniarza prawie w strefie 0.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jakieś pytania do tego punktu?
Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Jeżeli pani przewodnicząca będzie sobie życzyła to ja bardzo chętnie z takim
bardziej szczegółowym planem Jarmarku Dominikańskiego bardzo chętnie odwiedzę
państwa i przedstawię taką propozycję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Mamy ten temat zaplanowany, także będziemy się odzywać na pewno.
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Pan Adam Aleksiejuk – manager projektu w Międzynarodowych Targach
Gdańskich Sp. z o.o.
Z przyjemnością przygotuję materiał i przedstawię go państwu, myślę, że po
pierwszych dniach kwietnia będziemy gotowi. Już rysujemy, już projektujemy, ale
wymaga to jeszcze wielu, wielu innych rzeczy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dobrze. Dziękujemy ślicznie.

PUNKT - 5
Oceanarium w Gdańsku – plan budowy.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Szanowna pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni państwo. Ja mam
zaszczyt pierwszy raz uczestniczyć w obradach Komisji Sportu i Turystyki i pozwólcie
państwo, że się przedstawię. Nazywam się Rafał Mańkus. Mam niewątpliwą
przyjemność i zaszczyt pracować w spółce Arena Gdańsk. Jest to spółka ze 100%
udziałem kapitału Gminy Miasta Gdańsk, która jest gospodarzem obiektu stadionu
Energa Gdańsk. Chciałbym powiedzieć o tych najważniejszych rzeczach, o których
chcielibyście się państwo dowiedzieć. Projekt Oceanarium w Gdańsku jest
realizowany na bazie przeprowadzonego postępowania konkursowego, umowy
wspólników oraz powołanej spółki celowej Nautilus Gdańsk. Do rozpoczęcia
realizacji projektu w sensie stricte projektu budowlanego potrzebne są do spełnienia
następujące kluczowe warunki: projekt budowlany wraz z prawomocnym
pozwoleniem na budowę oraz pozyskanie przez partnera i pomysłodawcę, firmę,
która wygrała konkurs finansowania przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o stan projektu
na dzień dzisiejszy konkurs został rozstrzygnięty w dniu 9 marca 2018 roku. 21 maja
2018 roku została powołana spółka celowa czyli Nautilus Gdańsk, spółka, która ma
wybudować, a następnie będzie operatorem Oceanarium. Kilka dni temu 4 lutego
uprawomocniło się pozwolenie na budowę, czyli ten pierwszy kamień milowy do
spełnienia udało się zrealizować.
Kilka słów o samym obiekcie. Jego powierzchnia to około 20 000 m², a w zasadzie
lekko ponad 20 000 m². Ten obiekt zawierał będzie w sobie 5 kondygnacji, 32
zbiorniki wypełnione wodą o objętości wody 4000 m³ i myślę coś, co będzie
największą atrakcją tego Oceanarium, czyli wielki zbiornik, jeden z największych w
Europie o objętości wody 3000 m³ z najdłuższym podwodnym tunelem. Będziemy
mogli do tego zbiornika tunelem wejść i patrzeć od środka i podziwiać zgromadzoną
tam florę i faunę i ten tunel będzie miał 25 metrów bieżących. Podstawowa ścieżka
zwiedzania to około kilometra. Składać się będzie z 72 atrakcji. Łączna długość
wszystkich ścieżek dlatego, iż oprócz głównej ścieżki zwiedzania w tym obiekcie
będą także alternatywne ścieżki zwiedzania. To są też trochę wyciągnięte wnioski z
obiektu, który już funkcjonuje i który funkcjonuje we Wrocławiu, np. ścieżka taka
techniczna, którą będziemy mogli poznać w jaki sposób różnego rodzaju systemy
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filtrów, pomp pozwalają utrzymać ten obiekt przy życiu, czy przebywające tam
zwierzęta przy życiu. Jako ciekawostkę może powiem, iż na dach obiektu, z którego
widok będziemy mieli i na Główne Miasto w Gdańsku i na otaczające Gdańsk wzgórza
morenowe, ale i też i na Zatokę Gdańską i na będący w sąsiedztwie obiekt stadionu,
będzie znajdowała się restauracja. Planowana ilość odwiedzających osób, tak
zakłada biznes plan to jest minimum 1,2 mln. Szacunkowa wartość inwestycji 260
mln zł, a zakładany czas inwestycji od momentu uzyskania pozwolenia czy wyboru
wykonawcy to 36 miesięcy.
Oprócz tych danych chciałem jeszcze państwu powiedzieć o bardzo istotnym i
ważnym i jednym z najtrudniejszych elementów tego projektu, czyli z pozyskaniem
finansowania do czego zobowiązany jest nasz partner, czyli spółka PFI Future z
Wrocławia. Czas na pozyskanie tego finansowania ma do 30 czerwca bieżącego roku.
Nie we wszystkich rozmowach będziemy my jako Arena Gdańsk, nie we wszystkich
rozmowach uczestniczymy, ale takie rozmowy są prowadzone i skoro nie ma
pomyślnego finału póki co to mogę zakładać, że te rozmowy są trudne i ciężkie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jest to niemała kwota.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Jest to na pewno niemała kwota. Pełna zgoda pani przewodnicząca, ale też myślę,
że to jest projekt z punktu widzenia banków trudny, bo jeżeli mówimy o inwestycji
mieszkaniowej, czy mówimy o inwestycji w biurowce to banki mają swoje już exele,
wiedzą za ile m² w Gdańsku biurowca można wynająć, za ile sprzedać mieszkanie, a
tutaj jest obiekt, który ma mało benchmarków, czyli ma mało takich punktów
odniesienia. Mamy jeden obiekt w Polsce i też kilka w Europie. Po ostatnim starcie
parku wodnego pod Warszawą w Mszczonowie, oczywiście nie jest to obiekt
porównywalny, ale również obiekt przemysłu czasu wolnego i o tej niesamowitej
frekwencji, to głęboko wierzę, że banki łagodniejszym okiem spojrzą na to
przedsięwzięcie.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Jak wygląda dotychczas frekwencja w innych tego typu obiektach? Na przykład we
Wrocławiu jak wygląda frekwencja? Ile w ciągu roku są w stanie przyciągnąć osób?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To jest Afrykarium. To jest innego rodzaju obiekt.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Tak, innego rodzaju, ale też oceanarium…
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Ale park wodny otwarty 20-go, ale tak jak z panią Skarbnik rozmawiamy, efekt
świeżości, ale tam nie można się dostać bez wcześniejszej awizacji, a 2000 osób tam

11

może być jednocześnie. To jest chyba 18 pływalnie. Obiekt chyba kosztował 700 mln
zł, ma ponad 10 saun, strefy sprzedaży, obok hotel, więc ogromne przedsięwzięcie.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
To też byłaby niewątpliwie wielka atrakcja dla Gdańska jeżeli to wszystko by się
udało.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Gdyby ten 1,2 mln osób odwiedzających było osiągnięte to byłby fenomen.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Panie radny, ja traktuję to jako wyzwanie, pozwoli pan, że skończymy z Oceanarium
i weźmiemy się za park wodny.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
Mówię właśnie o parku wodnym, że to będzie wielka atrakcja dla Gdańska.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
W projekcie też jest taka cześć.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Tak, ale to jest drugi etap, laguna.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Ile osób może być jednocześnie, ile zakładaliście tutaj na obiekcie?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Zakładamy, że kilkanaście tysięcy.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Jednocześnie?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Nie, w ciągu doby.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Zakładam, że ktoś tam może być cały dzień, jeżeli atrakcji będzie tyle, więc ta
rotacja ludzi też może być ograniczona. Jest taka możliwość.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
W Suntago dzienne wejście 150 zł kosztuje i bez limitu czasu.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
To są pływalnie i to się inaczej sprzedaje.
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To jest wykorzystane w oparciu o źródła termalne.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Tylko ludzie będą zwiedzać, pójdą coś zjeść i znowu wrócą. Może po prostu się
wydłużyć na cały dzień i nie będzie tej rotacji ludzi.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
W założeniu ta trasa zwiedzania ma zająć 1,5 do 2 godzin, ale oczywiście nie można
wykluczyć, że ktoś wejdzie i będzie cały dzień.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy państwo radni mają jakieś pytania? Co z takim czarnym scenariuszem, że
inwestor nie znajdzie tych środków, nie znajdzie finansowania? Nie chcę źle wróżyć,
ale gdyby. Mamy jakiś plan B?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Dostałem trudne zadanie od pani Prezydent, bo pani Prezydent powiedziała, że
spółka musi sama znaleźć finansowanie.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
Nie usłyszałem kiedy się zakończy jeżeli pójdzie wszystko dobrze?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
36 miesięcy, czyli 3 lata od momentu wyłonienia wykonawcy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
I to jest pierwszy etap, a później?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Potem jest drugi etap, na który składa się hotel. Specjalnie zostało to tak
podzielone, żeby inwestor nie wybudował hotelu, bo miastu jednak bardziej zależy
na tej części oceanaryjnej. Ten hotel ma być takim trochę dodatkiem do
oceanarium. I część, która jest nazwana egzotyczną laguną. Nie możemy
powiedzieć, że to jest Aquapark, ale takie miejsce relaksu nad wodą. Tak bym to
określił, pod dachem.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
To jest taka skala jak w Berlinie?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Nie, nie mówimy o takiej skali. Oceanarium to ma być największa atrakcja, a to ma
być dodatek do oceanarium.
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Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
Oceanarium bardzo fajna rzecz.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Mamy w Gdyni.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
W Gdyni mamy akwarium. My mówimy o 4000 m³ w przypadku obiektu w Gdańsku, a
akwarium w Gdyni ma ok 600 m³.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Nie żal panu tego akwarium w Gdyni, że ono padnie?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Czemu ma paść? Pan pozwoli, że pozostanę przy sportowych analogiach. Wydaje mi
się, że Arka i Lechia mogą razem obok siebie funkcjonować. Tak samo oceanarium i
akwarium. Zresztą chyba Gdynia ma pomysł, żeby rozbudować go trochę. Aż tak się
nie martwię. Bardziej się martwię tym finansowaniem.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Byłam 2 lata temu w Gdyni i faktycznie zwiedziłam bardzo szybko.
Pani Marzena Kolmer – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Letnica
Mam tylko takie pytanie, wierzę w to, że wszystko się uda i nie będzie żadnego
ryzyka, tylko chodzi o to, czy państwo myślą o tym, czy będą jakieś problemy z
komunikacją dla naszych mieszkańców dzielnicy, jakieś problemy, czy czegoś nie
przewidujecie?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Wydaje mi się, że jednym z głównych argumentów za zorganizowaniem oceanarium
w tym właśnie miejscu jest jego znakomity dojazd. Są parkingi, które przecież nie są
wykorzystywane codziennie, tylko przy okazji koncertów czy meczów, ale też i
połączenie poprzez tunel z obwodnicą południową z 7-ką i z Autostradą Bursztynową.
Pani Marzena Kolmer – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Letnica
Ale w trakcie budowy czy nie będzie jakiś utrudnień dla mieszkańców, żeby mogli
dojechać. Nie wiem, czy pan pamięta panie prezesie, jak budowano stadion to
musieliśmy 2 przystanki wcześniej wysiąść i iść na pieszo, takie były wtedy warunki.
Stąd moje pytanie.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Nie mam takich informacji. Mam to szczęście, że w mojej spółce pracują ludzie,
którzy budowali stadion i jednak to nie jest ta skala inwestycji. To nie jest tyle
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tysięcy ciężarówek najpierw wywiezionego piachu, potem przywiezionego piachu.
Nie obawiam się tego.
Pani Marzena Kolmer – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Letnica
Jeszcze jedno pytanie. Czy tam w tym oceanarium są zabezpieczone parkingi? Czy
ten stadion, który ma te 993 miejsca parkingowe będzie oceanarium z tego
korzystało? Czy jeszcze jakieś dodatkowe powstaną?
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Nie jest planowany podziemny parking.
Pani Marzena Kolmer – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Letnica
Czyli tylko te miejsca, które tam są wokół stadionu.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Tak, ale ich jest chyba więcej jak 900.
Pani Marzena Kolmer – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Letnica
Jak przejeżdżam tamtędy to jest napis 993 miejsca wolne.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Jeszcze po drugiej stronie jest więcej miejsc.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To są trzy cyfrowe wskaźniki.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Jeszcze w temacie, ja tych cyfr nie mam w tej chwili w głowie, natomiast każdy
obiekt nowo budowany, żeby dostać pozwolenie na budowę to musi wykazać
dysponowaniem ilomaś miejscami parkingowymi, ale ja się do pani odezwę. Powiem
więcej, bardzo chętnie panią zaproszę na stadion. Także wezmę do pani namiary po
spotkaniu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Pozostaje nam tylko
trzymać kciuki do końca czerwca, żeby się to finansowanie udało pozyskać.
Pan Rafał Mańkus – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Sp. z o.o.
Pani przewodnicząca dziękuje bardzo za zaproszenie i dziękuję bardzo za państwa
życzliwość i za trzymanie kciuków. Dziękuję uprzejmie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy i już pewnie, jak będzie finansowanie to będziemy dopytywać dalej, ale
myślę, że to już nie w tym roku, bo niewiele pewnie się do tego czasu zmieni, nawet
jeśli znajdzie się finansowanie. Na tym etapie to będą początki, także będziemy
pytać co dalej. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy.
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PUNKT - 6
Bieżące imprezy sportowe na terenie miasta Gdańska.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Mam od razu pytanie pani przewodnicząca, Biuro ma dwa punkty i mógłbym od razu
za jednym zamachem dwa przedstawić, bo mamy imprezy i granty.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Musielibyśmy zmienić porządek obrad. Może już nie zmieniajmy.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Szanowni państwo w marcu będziemy mieli w Gdańsku, oczywiście takich wydarzeń
będzie więcej, ale 6 imprez, albo mamy umowy handlowe, albo mamy umowy
promocyjne i tak zaczynamy od 1 marca, to jest V Grand Prix City Trail to będzie
bieg po naszych lasach. Mamy na to umowę promocyjną. Umowa opiewa na 4 biegi
tego cyklu biegów po lesie. Drugą imprezą to jest coś bliskie sercu naszych radnych,
bo to jest XIV turniej o Puchar Rajców Gdańskich. To jest ogólnopolski turniej
zuchów, dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców, to jest 7-8 marzec. Na
to przyznajemy grant miejski. Mistrzostwa Świata Juniorów w łyżwiarstwie
synchronicznym Nottingham 13-14 marca. Mamy umowę promocyjną z ICE Skater, w
którym głównie odbywa się, właściwie jest jedynym miejscem w Gdańsku, w którym
odbywa się trening łyżwiarstwa synchronicznego. Na koniec miesiąca mecz żużlowy
północ – południe. Też mamy umowę promocyjną podpisaną. Kolejną imprezą jest
Młodzieżowy Halowy Turniej Piłkarski Gedania Cup. To jest w marcu. Data jeszcze
nie jest określona. Gedania dostała na to grant miejski. Ostatnią rzeczą w marcu,
która będzie współfinansowana to jest turniej piłkarski szkół podstawowych I-IV i VVIII. To jest impreza taka trochę związana z tym finałem Pucharem Ligii Europy,
który będziemy organizować. Nazywa się w Drodze do Finału Ligii Pucharu UEFA
2020. To jest też taki, bo ten turniej się zacznie w marcu, a będzie kończył się w
maju. To jest cykl 8 turniejów i organizatorem jest Miasto Gdańsk, głównie
pracownicy mojego Biura się tym zajmą. To jest na tyle. Sezon imprez się zaczyna.
Tych imprez z miesiąca na miesiąc będzie coraz więcej. Tak jak państwo doskonale
wiedzą, najważniejszą i największą imprezą, która odbędzie się w naszym mieście
jest Finał Ligii Europy. Przy okazji nasze standardowe imprezy organizowane przez
nas, ale to jest temat na cały rok na Komisję. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie
odpowiem.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Mam takie pytanie, ponieważ Trefl Gdańsk jest najlepszą drużyną jeżeli chodzi o
ranking ministerialny w siatkówce. Obecnie czy może planowane są na etapach
młodzieżowych próby organizacji Mistrzostw Polski w siatkówce? Finałów.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
To jest zawsze tak, że to jest odwrotnie trochę. To występuje do nas podmiot i my
wtedy jakby przychylamy się do ich prośby.
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Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Czyli Trefl musi chcieć?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Tak, dokładnie. Trefl musi chcieć. Jak będzie chciał to oczywiście nie ma problemu,
akurat te grupy młodzieżowe Trefla uzyskały bardzo duże wsparcie finansowe ze
względu oczywiście na wyniki, które już osiągnęli, więc chyba są wszyscy
zadowoleni. Ale jeżeli się taki pomysł pojawi organizacji takiej imprezy oczywiście
my jesteśmy otwarci.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
To my z radną będziemy pilotować ten temat.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Ale to jest chyba temat na ten rok zamknięty już.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Oczywiście, na ten rok nie ma absolutnie możliwości. Bo to jest za dwa miesiące już.
Pani Małgorzata Stasiak – Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
29.04-03.05 są finały Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Kadetów.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
W zeszłym miesiącu byliśmy, można powiedzieć, współorganizatorem, daliśmy
znaczną część kwoty na organizację Mistrzostw Polski U22 kobiet w koszykówce.
Turniej odbył się na obiektach Politechniki Gdańskiej, tak więc jesteśmy otwarci na
organizację nie tylko wielkich imprez, ale takich imprez dla tych młodszych grup.
Będzie taka potrzeba, będzie taki pomysł, czekamy na sygnał ze strony Trefla i
będziemy działać.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
W jakiej wysokości granty otrzymała Gedania na swoje imprezy?
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
O grantach będziemy mówić w kolejnym punkcie. Czy są jeszcze pytania do tego
tematu? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękujemy panie dyrektorze i bardzo
proszę dyrektora Paszkowskiego o przedstawienie programu Aktywuj się w Gdańsku.
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PUNKT - 7
Program Aktywuj się w Gdańsku.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Pani Przewodnicząca, szanowni radni, chciałem państwu zaprezentować projekt
realizowany przez Gdański Ośrodek Sportu, który jest naszym programem
realizowanym od 2013 roku. Nazywa się Aktywuj się w Gdańsku.

Jest to projekt, który ma za zadanie aktywizować mieszkańców w różnym wieku,
zarówno młodzież jak i dorosłych, oraz osoby starsze.
Kilka podstawowych informacji. Jest to program, który jak wspomniałem, jest
realizowany od 2013 roku. To jest 7 rok. Jest to co do zasady cykl zajęć, które mają
wspólny mianownik, są ogólnodostępne, są skierowane do różnych grup
mieszkańców. Są to zajęcia bezpłatne, które są cyklicznie organizowane
przynajmniej raz w tygodniu. Są one prowadzone przez doświadczonych
instruktorów. Zajęcia odbywają się regularnie i głównie w oparciu o nasze obiekty, a
także o plenery, chociażby zajęcia biegowe.
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Wprowadziliśmy też w tym roku nowość, bo na zajęciach programu Aktywuj się przy
okazji posiadania karty mieszkańca można zbierać punkty. Jest to swego rodzaju
program lojalnościowy, który prowadzi do tego, aby zbierać takie punkty, a pod
koniec roku będzie to podsumowywane i osoby, które najbardziej aktywne będą
dostaną nagrodę w postaci rejsu na naszych gdańskich oldtimerach, tak jak Generał
Zaruski, Bonawentura, itd. lub też będą nagrody.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
W tym roku to jest dopiero pierwszy raz?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To jest pierwszy rok tego. Dopiero to żeśmy zwodowali to z początkiem lutego ten
projekt wspólnie z Gdańską Organizacją Turystyczną. To ma za zadanie tą naszą
wspólnotę mieszkańców zjednoczyć. W ogóle kolejny raz wykorzystujemy te
narzędzie, jakim jest karta mieszkańca, gdyż już pewnie państwo radni wiedzą, ale
dzięki karcie mieszkańca mieszkańcy mogą uzyskać rabat 10% na wstęp na pływalnię
Gdańskiego Ośrodka Sportu, ale też raz mogą wejść za darmo.

Chciałbym państwu przedstawić kilka informacji dodatkowych. Jest specjalna strona
Aktywuj się w Gdańsku, która informuje o tych wszystkich aktywnościach. Są tam
podawane aktualne komunikaty. Są informacje o programie oraz oferty współpracy
dla tych wszystkich aktywności. Powiem tak, że jest to program otwarty dla
wszystkich podmiotów, tylko musi być organizowane to w sposób taki, że musi być
ten program bezpłatny, musi on być cykliczny i musi być otwarty dla wszystkich,
którzy chcą wziąć w nich udział.
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Chciałbym przedstawić kilka propozycji, które właśnie na ten czas obowiązują. Jest
ich 13 w tym roku. Jest to gimnastyka dla seniora. Jest organizowana w oparciu o
nasz obiekt na pływalni na gdańskim Chełmie. Zumba gold i joga na zdrowie
realizowane w oparciu o obiekt na ul. Kołobrzeskiej. Mówimy tu o hali. Treningi
biegowe, które robimy zarówno w terenie jak i w różnych miejscach miasta Gdańska.
Zumba gold jest skierowana do bardziej dojrzałych pań. Treningi dojrzałe kobiety
ćwiczą. Inkubator biegowy przy Ergo Arenie. Aktywuj się w maratonie, który od
niedawna jest realizowany z dwukrotnym Mistrzem Polski panem Radosławem
Dudyczem. Finałem tego będzie nasz gdański maraton, który się odbędzie w dniach
18-19 kwietnia. Aktywna rodzina realizowany na Traugutta 29 na sali sportów walki
oraz piesze wędrówki z rodziną.
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Program Aktywuj się został też wzbogacony o projekty z Budżetu Obywatelskiego i
tutaj mamy 3 takie aktywności: rodzinna gra terenowa, treningi aktywizujące open
oraz nordic walking, które są realizowane już w oparciu o budżet 2020.

Kilka cyfr. To jest 20 000 osób, które biorą udział w ciągu roku 2019 w tych
zajęciach. W tym roku jest to 13 tych rodzajów zajęć. One cieszą się dużą
popularnością. Mam nadzieję, że ten program lojalnościowy, który wprowadziliśmy
spowoduje, że one będą jeszcze bardziej interesujące i spotkają się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców.

Dziękuję za uwagę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy są pytania?
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
A w DCS-ach ile osób uczestniczy?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Trudno mi powiedzieć, bo to jest organizowane przez WRS.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
A to się nie pokrywają te rzeczy?
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Nie. To są różne rodzaje. Tam są głównie kierowane zajęcia w DCS-ach do
młodzieży. W głównej mierze. Dzielnicowe Centra Sportu są w głównej mierze
kierowane do grup młodzieżowych. Natomiast tutaj mamy nieco szersze spektrum.
Tutaj też jest akcent na seniorów. Ale to są programy, które się uzupełniają.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Dobrze, dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy te osoby muszą się zapisywać wcześniej na zajęcia, czy mogą po prostu przyjść?
Jak w ogóle będzie wyglądała weryfikacja z tą kartą mieszkańca jeżeli mają zbierać
punkty? Jak to będzie naliczane?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Za pomocą urządzenia elektronicznego, czyli za pomocą aplikacji, którą instruktor
ma w telefonie, następuje weryfikacja i za każdym razem każda obecność powoduje
nabicie tego punktu mimo, że np. już raz się wykorzystało z tytułu karty mieszkańca
obecność na pływalni, czy inne wejście, to będzie się nabijało.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy osoby muszą się wcześniej zapisywać?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Nie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Po prostu mogą przyjść?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak, ale oczywiście w sytuacji, kiedy będzie już nadkomplet to te osoby, które na
końcu przyjdą niestety nie wejdą, ale na ten czas nie ma takiego
niebezpieczeństwa, bo te zajęcia np. biegowe Aktywuj się w maratonie to jest ok
100 osób. Jak przyjdzie ich 110 to też się nic nie stanie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dochodziły do mnie głosy o jodze, że bardzo dużo osób chodzi, i wszyscy się
pomieścili, ale naprawdę bardzo dużo osób.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Joga jak joga, ale zumba również i zumba gold to są programy, które rzeczywiście
potrafią zgromadzić i 100 osób i więcej.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Zwłaszcza, że co roku też o tym rozmawiamy i to są te aktywności, które są
kontynuowane, więc pewnie są osoby, które od początku chodzą.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Weryfikujemy to, bo był też projekt w latach poprzednich, że robiliśmy np. treningi
biegowe w różnych dzielnicach miasta Gdańska, żeby też nie wytwarzać
niepotrzebnie ruchu dla przykładu, żeby nie robić tylko w Parku Reagana tylko też
na górnym tarasie, np. przy zbiorniku Świętokrzyska, przy ul. Bergiela czy też w
innych miejscach, więc robiliśmy to w kilku lokalizacjach, ale to się nie sprawdziło,
bo to też jest kwestia efektywności wydatkowania naszych środków i w tej chwili
robimy na stadionie np. treningi biegowe na Grunwaldzkiej 244 z wykorzystaniem
bieżni i treningi biegowe też są realizowane właśnie przy Ergo Arenie, ale to już jest
projekt realizowany przez naszego partnera, który się dołączył do naszego projektu.
Oczywiście rynek uzupełnia tą ofertę biegową, ale to jest dynamiczny projekt. On
jest otwarty, ale też nie pozostajemy bierni na to, co się dzieje na rynku, czyli
jeżeli jest jakieś zapotrzebowanie, albo jest nadmiar czegoś to reagujemy na to.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy moglibyśmy otrzymać taką informację, ile osób weszło na kartę mieszkańca na
basen na przykład, czy na aktywności sportowe.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Możemy. Mamy takie dane. Zbieramy je. Mamy je zebrane. Mogę dostarczyć za rok
2019 państwu.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dobrze, podeślę te dane pani radna.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Mam pytanie, tylko nie wiem, czy do dobrego adresata. Chodzi mi o tą edycję VIII
niedzielną biegu Wilczym Tropem.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To nie jesteśmy my pani radna.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Chodzi mi o to, czy miasto się tam dokłada do tego.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To jest projekt biegi przeszkodowe, o ile pamiętam, ale to nie jest organizowane
przez miasto Gdańsk. Nie wiem, czy Biuro Prezydenta, ale chyba nie wspiera tego
projektu. Nie wystąpił chyba nikt do nas o wsparcie tego projektu.
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Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Nie mieliśmy takiej propozycji współpracy.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Nie zwrócono się do was?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Wydaje mi się, że od momentu, kiedy ja jestem to chyba nie. Pani mówiła o edycji
zeszłorocznej? Bo tegorocznej jeszcze nie było.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Będzie w niedzielę 1 marca.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Też chyba o grant nie występowali, bo to jest konkurs.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
O grant nie występowali.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Być może trzeba ich poinstruować, żeby się zwrócili.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Może mają swoich sprawdzonych partnerów.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Nie wszystkie projekty kwalifikują się chociażby do projektu Aktywuj się, bo zasada
podstawowa to jest zajęcia bezpłatne. Często tego typu projekty są projektami
komercyjnymi, w których się robi wpisowe i być może to jest jeden z powodów, dla
którego nie może się mieścić w ramach projektu Aktywuj się w Gdańsku.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czyli wszystkie projekty Aktywuj się są bezpłatne.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Z tego co pamiętam to w ubiegłych latach było tak, że niektóre firmy się zgłaszały,
że raz w tygodniu miały darmowe zajęcia.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
A potem robiły komercję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
To nie było dobre. Dziękujemy panie dyrektorze i przechodzimy do kolejnego
punktu.
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PUNKT - 8
Podsumowanie konkursu grantowego.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Szanowni państwo, dosłownie kilka tygodni temu skończyliśmy konkurs grantowy,
przyznawanie dotacji dla naszych klubów i stowarzyszeń. Pierwszy raz ten konkurs
odbył się w wersji elektronicznej. Do tej pory te konkursy były w wersji papierowej,
czyli krótko mówiąc oferent składał nam swoją propozycję w kopercie. Teraz
skorzystaliśmy z programu. Konkurs mamy generalnie podzielony na dwie części.
Taki największy, czyli ta pierwsza część to jest kwota ok 4 mln zł, czyli dokładnie
3 876 000 zł i jest to podzielone na 5 zadań. W drugiej połowie roku mamy tylko
jedno zadanie, czyli pokrycie kosztów organizacji zawodów, bądź udział w zawodach
sportowych w drugim półroczu. Takie zadanie też jest w pierwszym półroczu, więc
to jedno zadanie mamy podzielone na dwie części. Ta pierwsza część jest do 30
czerwca i będzie mógł być kolejny konkurs na to zadanie od 30 czerwca do końca
roku. Te 5 zadań, na które mieliśmy konkurs to pierwszym zadaniem była realizacja
programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych systemem sportu młodzieżowego i tu
jest największa kwota, największa zwyżka. Jeżeli chodzi o pozostałe zadania to w
zeszłym roku na tą część konkursu było przeznaczone 2 200 000 zł. W tym roku
przeznaczyliśmy prawie 3 mln zł. Te pieniądze trafiły do klubów gdańskich, czyli
zwyżka o 800 000 zł. Drugim zadaniem była realizacja programu szkolenia dzieci i
młodzieży nie objętych systemem współzawodnictwa sportu młodzieżowego, czyli na
skróty mówiąc dyscypliny i sporty nieolimpijskie. Idziemy po tej samej myśli co
Ministerstwo Sportu czyli priorytetowe dla nas czy dla naszego miasta są dyscypliny
objęte tym systemem sportu młodzieżowego czyli dyscypliny olimpijskie. Tam była
zdecydowanie niższa kwota. Rozdzieliliśmy 77 000 zł. Trzecim zadaniem była
pokrycie kosztów organizowania zawodów bądź udział w zawodach sportowych w
pierwszym półroczu. Tutaj otrzymana dotacja to 500 000 zł. Czwarte to jest
realizacja programu z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie. To są umowy, które
podpisujemy indywidualnie z zawodnikami. To jest kwota 55 000 zł. Piątym
zadaniem to jest program, który realizujemy od 2019 r. to jest Gdański Top Talent
dziewcząt. To jest kwota 150 000 zł. Taki sam program funkcjonuje u chłopców od
2014 r. Mamy go wpisanego w WPF-ie, więc nie musimy co roku ogłaszać konkursu.
Na ten program mamy przeznaczone 235 000 zł. Koniec tego programu Top Talent
chłopców przypada na 2023 rok. Tak ogólnie powiem tylko jeszcze, że ta kwota
dotacji wyniosła prawie 4 mln zł. Kwota wnioskowana wszystkich oferentów to było
prawie 7 mln zł, więc musieliśmy do tych 4 mln zł dojść. Oczywiście nie robiliśmy
tego jako pracownicy Biura. To była uchwałą powołana Komisja, w której skład
wchodzili dyrektorzy wydziałów, członkowie Gdańskiej Rady Sportu i dwóch
pracowników Biura. To tyle z takich ogólnych informacji. Jeżeli państwo będziecie
chcieli jakiś informacji takich bardzo szczegółowych to proszę mi tylko powiedzieć o
jakie informacje wam chodzi. Część pamiętam, a tych co nie pamiętam to
oczywiście możemy odpowiedzieć na piśmie. Wiem, że pani radna chciała się
zapytać jakie kwoty…
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czy ogłoszenie tych grantów też jest na stronie internetowej? Zawsze było.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Tak. Na razie jesteśmy na etapie podpisywania umów, ale na pewno nasi wszyscy
oferenci wiedzą jakie kwoty otrzymają. Więc to na pewno będzie. To nie jest żadna
tajemnica.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Dlaczego dziewczyny w Top Talent mają tak nierówno podzielone? Gdańsk miastem
równości, a tutaj…
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Panie radny wydaje mi się, że trochę więcej chłopaków trenuje niż dziewcząt.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Może to zmobilizowałoby dziewczyny?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
To jest dopiero drugi rok funkcjonowania tego programu.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Czyli w latach jest „dyskryminacja” i finansowo?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Ten program się zaczął rzeczywiście w 2014 roku, ale w 2014 roku jeszcze za bardzo
nikt o piłce kobiecej nie mówił. Rzeczywiście to jest ciekawy projekt. Jeżeli
będziemy robić jakąś ewaluację tego programu to oczywiście to nie jest kwota
zamknięta i możemy tą kwotę zwiększać co roku.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Wyrównywać.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Wyrównywać. Dokładnie.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Szanse też wyrównywać.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Tak, tylko że też można pomyśleć też o dalszych programach, bo nie tylko piłka
nożna w gdańskim sporcie funkcjonuje, ale też jest wiele innych dyscyplin sportu i
trzeba sobie zadać pytanie czy mamy koncentrować środki tylko na piłkę nożną
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dziewcząt i chłopców czy możemy mówić też o innych dyscyplinach, chociażby o
siatkówce. Ale na pewno będziemy patrzeć jak to się rozwija.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czyli ten konkurs grantowy już jest zamknięty? Czy ma pan informację jaką
otrzymali kwotę?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Mam tylko ogólną informację. Jeżeli chodzi o imprezy, które organizuje Gedania
1922, rozumiem?
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Jeszcze jest stowarzyszenie, także zależy o którą Gedanię chodzi.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Nie pamiętam, czy oni wnioskowali o dwie imprezy w tym półroczu czy o jedną
imprezę, a to jest kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli pani chce dokładne
dane to możemy tutaj do pani przewodniczącej przesłać szczegółową informację.
Nie ma problemu.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
To ja poproszę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Roześlemy do całej Komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony radnych? W
takim razie dziękujemy i przechodzimy do ostatniego punktu.

PUNKT - 9
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. 17:40.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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