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BRMG.0012.62.2020/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 23–6/2020 
 

Z dwudziestego trzeciego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 22 czerwca 2020 
roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu 
przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

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 23 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał 
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym 
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

1. Bieżąca sytuacja finansowa Miasta Gdańska. 
Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon 
żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 655 
Przedstawia: Pani Janina Liedtke-Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług 
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w 
Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz 
nadania jej statutu – druk nr 654.   
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 672. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
 

Do Komisji, po sporządzeniu porządku posiedzenia, zostały skierowane do 
zaopiniowania projekty uchwał:  
 
• w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Gdańsku – druk nr 677. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 1A. 
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Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
7 za – jednogłośnie 
 

• w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku o 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk 
– etap III” – druk nr 683. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 1B. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
7 za – jednogłośnie 
 

• zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska 
na rok 2020 – druk nr 676.  

 
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 2A. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
7 za – jednogłośnie 
 
• w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk 

nr 678. 
Przedstawienie i omówienie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 5A. 
 

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
7 za – jednogłośnie 
 
 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku 
posiedzenia z wprowadzonymi zmianami. 
 

Głosowanie: 
7 za - jednogłośnie 

 

PUNKT – 1 
 

Bieżąca sytuacja finansowa Miasta Gdańska. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Proszę panią Skarbnik o informację na temat bieżącej sytuacji finansowej miasta 
Gdańska w związku z epidemią COVID-19. Prośba, jakbyśmy mieli informację plan, 
wpływ i rok do roku jakby pani Skarbnik mogła tak skrótowo te największe kwoty 
nam przedstawić. Dziękuję bardzo.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Szanowni Państwo, to co nas zawsze rozgrzewa to jest co miesiąc obserwowanie jak 
wpływają podatki PIT i CIT, bo one stanowią jedną z ważniejszych i większych 
wartości w uchwalonym budżecie po stronie wpływów. W maju zanotowaliśmy 
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wpływy odpowiednio z PIT ponad 76,6 mln zł PIT gmina i PIT powiat. I to jest o 12,6 
mln zł więcej niż w maju zeszłego roku, ale jeżeli zsumujemy PIT i CIT łącznie czyli 
za 5 miesięcy to mamy ubytek 60 mln zł w porównaniu z zeszłym rokiem i porównuje 
z zeszłym rokiem dlatego, że poziom planowanych dochodów jest bardzo podobny w 
zeszłym roku jak i w tym roku. Jest różnica 13 mln zł w stosunku…   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pani Skarbnik a ta różnica z przełożeniem terminu to jak to wpłynęło?   
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Już powiem. Jeśli chodzi o maj to jest o 14 mln zł więcej PIT i CIT niż było w maju 
zeszłego roku, ale za 5 miesięcy sumując zeszły rok i ten rok to jest ubytek ponad 60 
mln zł ponieważ kwiecień do kwietnia tego roku i zeszłego roku to był ubytek ok 80 
mln zł. Jeśli spojrzymy na tempo, bo wydaje mi się, że to też jest istotne jak 
wyglądało tempo realizacji dochodów to za 5 miesięcy w zeszłym roku mieliśmy już 
ok 37% realizacji dochodów z PIT i CIT, a w tej chwili mamy 35% realizacji dochodów 
z PIT i CIT, czyli tu już widać, że te 2 pkt procentowe dochody spływają wolniej. To 
na czym jeszcze widzimy duży ubytek i boimy się, że to już jest nie do odrobienia to 
użytkowanie wieczyste, ponieważ ustawą COVID termin płacenia za użytkowanie 
wieczyste zostało przesunięte na 30 czerwca, a w tarczy 4, na którą cały czas 
czekamy już termin pojawił się 31 stycznia przyszłego roku, więc to co nie wpłynęło 
w tym roku i nie będzie takiego obowiązku to spodziewamy się, że te pieniądze już 
się nie pojawią i to jest kwota ok 15 mln zł. Jeśli chodzi o dochody z gospodarowania 
odpadami to tutaj tempo jest takie jak w zeszłym roku i nie widzimy żadnych 
odchyleń, więc te dochody są realizowane w sposób zadowalający i spory ubytek we 
wpływach ze sprzedaży biletów. Za 5 miesięcy mamy już uszczerbek ok 17 mln zł w 
stosunku do planowanej kwoty. I to też wydaje się, że to już jest nie do odrobienia, 
czyli te 17 mln zł z biletów, 15 mln zł z użytkowania wieczystego i ok 60 mln zł za 5 
miesięcy to to już są najprawdopodobniej nie do odrobienia ubytki i już uzbieraliśmy 
100 mln zł, na które musimy się przygotować. W tej chwili przygotowujemy się 
jeszcze ograniczając czy zamrażając wydatki. Jeśli będzie nadal źle to 
prawdopodobnie będziemy musieli szukać jakiegoś finansowania dłużnego. Na tę 
chwilę na razie zamrożone wydatki pozwalają nam funkcjonować. Dodatkowo jeśli 
chodzi o pokrycie naszej płynności to na koniec czerwca planujemy uruchomić kredyt 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 200 mln zł. Mamy zapewnienie z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, że ta kwota jest możliwa do uzyskania, 
ponieważ bank również obawiał się, że wszystkie samorządy, które mają umowy 
kredytowe z bankiem będą chciały uruchomić środki w tym samym momencie i 
sygnalizowano, że może być problem z dostępnością środków. W tej chwili mamy te 
środki zagwarantowane. Mamy wynegocjowane stawki. Negocjacje odbywały się w 
dwóch turach po 100 mln zł, ponieważ bank faktycznie musiał te pieniądze 
zorganizować i pierwsze 100 mln zł jest na oprocentowanie na poziomie 0,97% i to 
jest stopa stała, która jest do renegocjowania za 5 lat. Druga transza, kolejne 100 
mln zł tutaj oprocentowanie mamy 1,02% więc jest bardzo niewielka różnica. Też 
stała stopa i też do renegocjacji do aktualizacji za 5 lat. Te środki, jak powiedziałam, 
powinny się pojawić 29 czerwca na naszym rachunku, co powinno nam zapewnić 
płynność i możliwość płacenia faktur, bo największe płatności patrząc na lata ubiegłe 
pojawiają się właśnie w okresie wakacji, bo mamy i czas remontów w szkołach, ale 
też przede wszystkim intensywny sezon budowlany i kilka ważnych projektów nam 
się kończy i będziemy rozliczać te projekty inwestycyjne.  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
I ten kredyt jest na inwestycje?   
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak. To jest kredyt na inwestycje. To jest tak naprawdę domknięcie umowy z 2015 
roku. To był kredyt, który był szyldowany nazwą GPKM III A więc państwo pewnie 
pamiętają, że jakieś 10 lat temu go uruchamialiśmy i te finansowanie było na 
refinansowanie też wydatków z lat wcześniejszych, czyli umowa z 2015 roku tymi 
transzami zostaje domknięta i ten kredyt w całości, który wtedy mieliśmy podpisany 
będzie w tym roku uruchomiony. Mamy jeszcze jeden kredyt na 550 mln zł z 2016 
roku i ta umowa jeszcze nie została uruchomiona, więc jeśli będzie taka potrzeba to 
prawdopodobnie będziemy dalej negocjować stawki, stopy procentowe i 
przygotowywać się do uruchamiania kolejnej transzy. Tak czy inaczej te pieniądze 
są zaplanowane w budżecie. Na tą chwilę mamy w budżecie kredytów na pokrycie 
deficytu budżetowego na 377 mln zł, więc tak naprawdę te dwie transze pokrywają 
połowę zapotrzebowania w tym roku na kredyt.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję pani Skarbnik. Mam jeszcze pytanie, bo będzie już chyba 4 tarcza, czy 
samorząd na którejś z tarczy skorzystał? Jeśli tak to jakie to są kwoty? Jakie to są 
procedury, które pozwolą przejść nam lżej tą sytuację.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
To, na co czekają wszyscy samorządowcy, z jednej strony czekamy, bo niektóre 
samorządy będą miały problem z pokryciem dochodami bieżącymi wszystkich 
wydatków bieżących i w nowej tarczy pojawia się możliwość ciągnięcia długu na 
uszczerbek w dochodach, ale tylko podatkowych. W związku z tym uszczerbek w 
dochodach czy z użytkowania wieczystego, które w nowej tarczy jest przesuwane na 
przyszły rok, czy uszczerbek w dochodach z biletów, na te wydatki musimy znaleźć 
oszczędności, na te dochody musimy znaleźć oszczędności po stronie wydatkowej. 
Będzie pewna ulga w zakresie korzystania z pieniędzy z tzw. korkowego, ale z tego 
funduszu będziemy mogli finansować tylko i wyłącznie wydatki związane z COVID-
em, ale już sygnalizuje nam otoczenie związane z zarządzaniem tymi środkami, że 
walka z COVID-em ale w kontekście profilaktyki przeciwalkoholowej, więc też nie 
każdy wydatek będzie można rozliczyć środkami z tego funduszu korkowego. Jak już 
mówiłam, przesuniecie terminu użytkowania wieczystego to dla nas ok 15 mln zł i 
boimy się, że nasi przedsiębiorcy nie udźwigną tego ciężaru w przyszłym roku, kiedy 
za 2020 rok trzeba będzie zapłacić w styczniu, a 2021 rok trzeba będzie zapłacić w 
marcu przyszłego roku. To będzie podwójna stawka za użytkowanie wieczyste, więc 
po prostu przygotowujmy się, że trzeba będzie po prostu ściągać te środki dodatkowo 
naszymi służbami. PIT i CIT prawdopodobnie nie do odzyskania. Tutaj ustawa w żaden 
sposób nam nie pomaga. Będzie też rozluźnienie reguły wynikającej z ustawy o 
finansach publicznych z artykułu 243 związanej z obsługą zadłużenia, ale tam też 
właściwie mówimy o ubytkach z dochodów podatkowych i też można odliczyć od 
długu wydatki ponoszone na COVID, a dzisiaj tych wydatków to samej rezerwy mamy 
uruchomionej 3 mln zł. Kiedy policzyliśmy jakie jeszcze inne wydatki ponosiliśmy na 
walkę z COVID-em to uzbieraliśmy ok 8 mln zł doliczając wynagrodzenia Straży 
Miejskiej, która była oddelegowana przez ostatnie 3 miesiące w szeregi Policji. 
Janosikowe nie wiem jak będzie wyglądało, ponieważ w projekcie ustawy, która 
przeszła przez sejm było rozłożenie na raty części za czerwiec i za lipiec. Za czerwiec 
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zapłaciliśmy, bo termin płatności jest 15 czerwca, więc to musieliśmy zrobić. Nie 
wiem co się pojawi w nowej, pewnie w jakiejś autopoprawce, czy tylko będzie rata 
za lipiec rozłożona na raty, czy będą dwie raty czyli lipiec, sierpień, ale to i tak 
będzie trzeba w kolejnym miesiącu już zapłacić czyli od września prawdopodobnie 
będą te dwie raty do zapłacenia w podwyższonej wielkości Janosikowego. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę pani radna Strzelczyk.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Pani Skarbnik jak bym jeszcze raz poprosiła o przedstawienie dokładnych danych 
jeżeli chodzi o te podatki, bo pani powiedziała, jeżeli sobie dobrze zapisałam, jeżeli 
chodzi o PIT to w maju 76,6 mln zł wpłynęło, czyli to jest 12 mln zł więcej niż maj 
2019.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak.   
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
A jeżeli chodzi o CIT to nie wiem ile.     
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Wpłynęło 9,2 mln zł. W zeszłym roku w tym samym czasie wpłynęło 8,2 mln zł, tylko 
mieliśmy 90% spadek w kwietniu, czyli miesiąc temu. PIT mamy o 12,6 mln zł więcej, 
a CIT mamy o 2 mln zł większy niż w maju zeszłego roku.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli CIT 9,2 mln zł, a PIT 76,6 mln zł.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To jest tylko za maj. A teraz jeszcze bym poprosiła o dane za 5 miesięcy.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Narastająco PIT gmina i powiat to jest 235 mln zł w stosunku do 364 mln zł.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To jest plan?  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Nie, narastająco.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Ale te 364? Do zeszłego roku?  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Za 5 miesięcy zeszłego roku 364 mln zł. Jeśli chodzi o CIT w tej chwili mamy 48,5 
mln zł za 5 miesięcy, a w zeszłym roku za 5 miesięcy mieliśmy 80 mln zł.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Jeszcze użytkowanie wieczyste. Powiedziała pani, że nie wpłynie 15 mln zł.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
W planie mamy 30 mln zł.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Ale to jest za 5 miesięcy, tak? 
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Nie, plan jest za cały rok, ale ponieważ użytkowanie wieczyste powinno być 
uregulowane, opłacone do 30 marca to powinniśmy mieć zrealizowane tak naprawdę 
100%. Mamy 15,7 mln zł. W maju wpłynęło 100 tys. zł. Jeśli chodzi o zeszły rok w 
tym samym czasie, czyli za 5 miesięcy mieliśmy wpływów 31,7 mln zł.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Jeszcze bilety.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Bilety mamy zaplanowane 133,4 mln zł. Wykonanie jest 35,4 mln zł.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To jest za 5 miesięcy?  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak. Czyli w samym maju wpłynęło 4,5 mln zł. A powinno 10 mln zł. W zeszłym roku 
z planu 117,7 mln zł mieliśmy wykonane dochody na poziomie 38,5 mln zł.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję pani Skarbnik za 
wyczerpujące wyjaśnienia. Przechodzimy do pkt 1A.  

 

PUNKT – 1A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe 
Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku – druk nr 677. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.210.2020). 
 

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo projekt uchwały stanowi o dokapitalizowaniu spółki 
międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna. Dokapitalizowanie spółki związane 
jest między innymi z trudną sytuacją oczywiście COVID-ową, dlatego że spółka 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji i z tego należy wyciągać wnioski daleko idące, 
a mianowicie to, że spółka powinna mieć więcej możliwości zarabiania czy realizacji 
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przychodów i wpływ na rozwój gospodarczy miasta w sytuacjach kryzysowych, ale 
nie tylko, bowiem widzimy, że dzisiaj w tej trudnej sytuacji spółka nie mogła 
realizować swoich przychodów nieomalże w ogóle. Imprezy zostały po odwoływane i 
spółka dzisiaj utrzymuje się w jakimś minimalnym procencie w zakresie tylko 
wynajmowanej powierzchni, którą dysponuje. I tak w bieżącym roku np. w maju 
spółka zrealizowała przychody na poziomie 309 tys. zł, gdzie w zeszłym roku w maju 
spółka zrealizowała ponad 4 mln zł. Więc widzimy, że to są po prostu grosze w 
stosunku do tego co spółka mogłaby realizować, gdyby mogła funkcjonować w trybie 
normalnym i to spowodowało, że widzimy potrzebę wspomożenia spółki w zakresie 
postawienia jej jakby „drugiej nogi”, dzięki której będzie mogła funkcjonować w 
takich sytuacjach jak bieżąca, ale i jakkolwiek, żeby mogła się rozwijać i wpływać 
na rozwój gospodarczy naszego miasta, ponieważ ma duże przełożenie na tenże 
rozwój. Dokapitalizowanie stanowi wkład pieniężny na poziomie 3 mln 390 zł oraz 
aport w postaci nieruchomości na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Turystycznej i przy 
ul. Tęczowej oraz nieruchomość przy ul. Garncarskiej. Wszystkie nieruchomości są 
zabudowanymi nieruchomościami i łącznie dokapitalizowanie stanowi wartość ponad 
15 070 750 zł, z czego część idzie na kapitał zakładowy, a część idzie w formie agio 
na kapitał zapasowy. Uchwała stanowi też o przyszłym dokapitalizowaniu spółki czyli 
w latach 2021-2022, przy czym w roku 2021 mówimy o dokapitalizowaniu spółki na 
poziomie 1 910 000 zł i w roku 2022 o dokapitalizowaniu na poziomie 2 mln zł. To 
tyle w kwestiach formalnych. Jeśli są pytania to jesteśmy z panem prezesem do 
dyspozycji. Dziękuję.      
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i powiedział: witamy pana prezesa Andrzeja 
Bojanowskiego i bardzo proszę pani radna Imianowska ma pytanie.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mam kilka pytań. Proszę mi powiedzieć jakie działania oszczędnościowe podjęły 
Targi Gdańskie w obliczu pandemii. Jakie to były działania oszczędnościowe 
państwa? To jest moje pierwsze pytanie. 
 
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowie pan prezes.   
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Szanowni państwo, o pandemii rozpoczęliśmy w naszej firmie działania już właściwie 
w lutym tego roku. Wtedy to uruchomiliśmy pierwsze procesy zmierzające do 
ograniczeń kosztów bieżących funkcjonowania spółki. Jednocześnie do próby i 
usiłowania zbudowania jakiejś tarczy operacyjnej, na bazie której będziemy mogli 
w przyszłości, bo zakładamy, że niedługo będą pierwsze refundacje ze szpitali 
urządzeń infrastruktury, którą wprowadziliśmy tam na dzisiaj w formie użyczenia, 
ale zakładamy, że będą one zrefinansowane. Szanowni państwo, koszt stały 
funkcjonowania Amber Expo i w tym Międzynarodowych Targów Gdańskich na ul. 
Żaglowej to jest kwota ok 1,1 mln zł miesięcznie. Pierwszym działaniem, które 
zostało wprowadzone zanim jeszcze podpisaliśmy porozumienie ze związkami 
zawodowymi o ograniczeniu funduszu płac o 20% w związku z ograniczeniem czasu 
pracy pracowników o 20%, co skutkowało łącznie kwotą ok 400 tys. zł oszczędności 
na okres 3 miesięcy zgodnie z tarczą nr 1 było ograniczenie wydatków bieżących na 
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utrzymanie obiektu i jego obsługę w równowartości 30% i to były głównie kontrakty 
ochrony, kontrakt z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, który 
zarządza nieruchomością Amber Expo przy ul. Żaglowej. Do tego kontrakt związany 
z utrzymaniem czystości i ograniczenia związane z obniżeniem mocy zamówionej na 
energię elektryczną. Łącznie suma tych wydatków to było ok kolejnych 300 tys. zł w 
okresie 3 miesięcy. Jeszcze raz powtarzam. To są skutki 3-miesięcznych oddziaływań 
na budżet spółki. Jednocześnie zarząd na nadchodzącej Radzie Nadzorczej poprosił 
o obniżenie wynagrodzeń zarządu o 20% co zostało przez Radę Nadzorczą podjęte w 
maju na okres 3 miesięcy, żeby było tak samo dokładnie jak pracownicy i Rada 
Nadzorcza przeznaczyła, ponieważ nie było innej możliwości fizycznej, to mam 
nadzieję, że przy najbliższym Walnym Zgromadzeniu wprowadzimy pewną 
elastyczność, natomiast Rada Nadzorcza nie mogła obniżyć sobie wynagrodzenia, bo 
sama o tym nie decyduje, tylko decyduje o tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
w związku z tym przekazała 20% na Gdańsk Pomaga swoich 3-miesięcznych uposażeń. 
To są te działania, które podjęliśmy. Oczywiście przede wszystkim podjęliśmy także 
działania uruchamiające nieruchomości nasze w działalność operacyjną, czyli 
przygotowujące je do wynajmu. Mamy wstępnie parafowaną umowę z DGT na 
wynajem 200 m² powierzchni, które zostały zawężone, nasza firma zawęziła swoje 
powierzchnie, które użytkowała dotychczas. To było ok 1100 m² zajmowali 
pracownicy Międzynarodowych Targów Gdańskich i poprzez pewnego rodzaju 
restrukturyzację, połączenie pewnych przestrzeni doprowadziliśmy do tego, że 
weszliśmy na jedno piętro praktycznie z półtorej piętra w biurowcu przy ul. Żaglowej 
i to idzie pod wynajem komercyjny. Mamy na to klientów i zakładamy, że powinno 
nam uzupełnić budżet miesięczny o ok. 50 tys. zł netto przychodu.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mam takie pytanie następne. Czy jest już znany wynik finansowy za 2019 rok? Czy on 
już jest opublikowany?    
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Nie. Zgodnie z tarczą nr 2 zostały przesunięte terminy możliwość zwoływania 
Walnych Zgromadzeń. My byliśmy przygotowani do zwołania Walnego Zgromadzenia 
w terminie do końca czerwca, aczkolwiek w świetle procedowanych mechanizmów 
wsparcia zarówno w mieście Gdańsku jak i w Urzędzie Marszałkowskim, a także w 
naszym pasywnym inwestycyjnym funduszu Polskim Funduszu Rozwoju ustaliliśmy, 
że nasze Walne zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce przesuniemy na 
wrzesień i wtedy będzie znany formalnie wynik, natomiast oczywiście, że wynik na 
dzień dzisiejszy już znamy. Jest to 280 tys. zł zysku za rok 2019. Jest to drugi rok 
nieparzysty w siedzibie przy ul. Żaglowej, który zakończył się wynikiem dodatnim, 
więc wydaje się, że kierunek był bardzo dobry jeśli chodzi o rozwój tej firmy, 
natomiast niestety koronawirus zaatakował nas równie silnie jak stadion i Ergo Arenę. 
Mogę tylko powiedzieć tyle, my tracimy 1,1 mln zł miesięcznie, minus przychody ok 
300 tys. zł, więc jest to wynik ok 700-800 tys. zł straty miesięcznej. Poznań traci 6 
mln zł, Kielce tracą ok 4 mln zł. W związku z tym nie jest chyba jeszcze najgorzej 
jak patrzymy na samą sytuację, aczkolwiek chcielibyśmy też być w ich sytuacjach, 
czyli mieć tyle majątku, który pozwala im dzisiaj np. budować własne tarcze 
zabezpieczające ich chociażby w Poznaniu poprzez sprzedaż nieruchomości w 
centrum miasta wartej ok 100 mln zł. W tym roku myślę, że ta transakcja dojdzie do 
skutku i uratuje na pewno Poznaniowi płynność.   
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dobrze. Następne pytanie mam takie, ponieważ tutaj te nieruchomości, o których 
była mowa czyli Sobieszewo działki plus nieruchomość przy ul. Garncarskiej to jest 
były Rudy Kot, tak, kiedy tam w latach 80-tych, 90-tych był klub taki. W związku z 
tym takie moje jest pytanie, jak państwo żeście oszacowali przychody? Jak mogą być 
oszacowane przychody z tej nieruchomości? W jakim one są stanie te nieruchomości? 
Kto w tej chwili je użytkuje? Kto jest właścicielem użytkowania Sobieszewa? W jakim 
stanie jest ta działka? Tam są domki? Świetlica? Jak mniej więcej technicznie to 
wygląda?  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Właścicielem dzięki Bogu i procesom, które zostały przeprowadzone przez Wydział 
Skarbu jest miasto Gdańsk. Dzięki temu procedujemy także uchwały o 
dokapitalizowaniu. Jeśli chodzi o stan techniczny to stan techniczny Rudego Kota 
jest poniżej przeciętnego, czyli słaby, wymagający minimum nakładów 
oszacowanych przeze mnie osobiście 3 mln zł. Prawdopodobnie, jeżeli kosztorysy, 
które zakładamy, że po dokapitalizowaniu rozpoczniemy procedurę pozyskania 
operatora, mamy tam jakieś swoje koncepcje na ten temat, a chcielibyśmy, żeby on 
funkcjonował trochę w duchu nawet bardziej niż 70-tych lata zaczynając wręcz od 
okresu międzywojennego, bo Rudy Kot ma tak długą tradycję…  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Jakiś biznesplan, rozumiem, jest robiony na ten budynek?  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Jest wstępnie przygotowany biznesplan jeśli chodzi o prosty czynsz renty, bo nie 
chcielibyśmy za bardzo prowadzić tego obiektu. Chcielibyśmy z niego czerpać 
korzyść i nadzorować to co się w nim dzieje pod nasze dyktando. Ten model 
pokazuje, że możemy się spodziewać przychodu na poziomie ok 500 tys. zł rocznie 
przy kosztach nieprzekraczających 250 tys. zł, ale nakład, który musimy ponieść my 
lub wspólnie z partnerem to jest 3 mln zł. Prosty okres zwrotu 10 lat, czyli bez stóp 
dyskontowych. Oczywiście zobaczymy co się wydarzy z pkt widzenia również 
chociażby samej stopy procentowej, czy będzie rosnąć czy nie. To jest Rudy Kot.     
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
To jest 18 tys. zł za m² policzone?   
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Nie, to jest dokładnie 40 zł za m². 1100 m² razy 40 zł to jest 40 000 zł razy 12 
miesięcy to jest 500 tys. zł.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Z działkami pomyliłam.  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Działki są troszkę większe, ale znowuż nie są zabudowane, w tak atrakcyjnym 
miejscu nie są położone, ich wartość jest zbliżona do wartości Rudego Kota, co nas 
niestety martwi, bo liczyliśmy, że będzie dwukrotnie wyższa, ale tak jest i tutaj nie 
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ma co dyskutować na ten temat. Sama nieruchomość w Sobieszewie również ma 
bardzo atrakcyjne elementy. Jednym z nich jest właśnie przywoływana przez panią 
stołówka. Ta stołówka prawdopodobnie przez nas jeżeli będzie to możliwe to w 
przyszłym sezonie będzie już uruchomiona na część gastronomiczną, natomiast 
oczywiście domki są w stanie dramatycznym i pójdą do rozbiórki. Niestety są pokryte 
azbestem co będzie wymagało również pewnych zabiegów i tutaj rozmawiamy 
jeszcze z obecnym zarządzającym, bo o ile właścicielem jest miasto, o tyle 
zarządzającym jest Gdańskie Nieruchomości i zwróciliśmy się z wnioskiem o to, żeby 
przygotował obiekt do aportu, ale jako obiekt czysty, a nie obiekt zanieczyszczony, 
bo w tym momencie to przestaje być atrakcyjne i dyskutujemy na ten temat czy 
będą fundusze w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska. My przygotowujemy 
kosztorysy. Myślę, że w ciągu 2 tygodnie będziemy mieli pełne kosztorysy jeśli chodzi 
o utylizację odpadów. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomość w Sobieszewie to jej 
głównym walorem ma być po pierwsze wsparcie dla modernizacji Rudego Kota i to 
jest podstawowe założenie, bo w przeciwnym wypadku musielibyśmy jeszcze dalej 
przyjść do państwa i prosić was o minimum 3 mln zł dodatkowe na Rudego Kota, bo 
jeśli nie byłoby możliwości uruchomienia żadnego kapitału w oparciu o aktywa, 
którymi dysponujemy to jest jakby pierwsza rzecz. Oczywiście połowę tej działki na 
pewno będziemy starali się aktywizować jako część usługowo – turystyczna. Czyli ta, 
która leży bliżej terenów wydzielonych pod plac publiczny w samym centrum 
Sobieszewa, ale żeby to w ogóle zrobić to najpierw trzeba to uporządkować i myślę, 
że minimum 12 miesięcy to będzie praca, która nam zajmie, żeby w ogóle 
doprowadzić to do stanu użytecznego pod wynajem. Chcemy tutaj ewidentnie też 
zastosować podobną metodę, zbudować plan, pod plan poszukać konkretnego 
najemcę, który zapłaci konkretne pieniądze. Mamy dwa modele. Jeden wariant, czyli 
kiedy aktywizujemy nieruchomości, które są możliwe do uruchomienia, przywołana 
przez panią stołówka, ale także część nieruchomości naprzeciwko wjazdu, która 
dzisiaj jest nawet użytkowana chyba przez jedną z restauracji, po pewnych 
modernizacjach na poziomie 500 tys. zł przeze mnie oszacowanej powinno dać nam 
przepływ roczny ok 400 tys. zł po przychodach i ok 130 tys. zł kosztów. Łącznie netto 
ok 300 tys. zł zysku na tej transakcji możemy osiągnąć.    
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy może pan powtórzyć jaki jest przewidywany zysk?    
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
300 tys. zł jeżeli mówimy o wariancie pierwszym, czyli wynajem terenów 
zlokalizowanych pomiędzy ulicami Turystyczną, a Tęczową wraz ze zmodernizowaną 
zabudową. Natomiast w sytuacjach, w których nie uda się wynająć zabudowy to w 
konsekwencji my nie będziemy w nią również nadzwyczajnie inwestować, to 
niestety, ale sam wynajem gruntów prawdopodobnie zamknie się pokryciem kosztów 
i to jest ok 10-11 tys. zł rocznego zysku. Tym nie jesteśmy za bardzo zainteresowani. 
W związku z tym będziemy starali się na pewno modernizować to co się da, żeby 
wynająć pod działalność gospodarczą zabudowaną część tychże działek.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dobrze. Dziękuję panu bardzo.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję pani prezesie. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję. Panie prezesie, w takim razie mam pytanie, bo jeżeli dobrze zrozumiałam 
to te nieruchomości będą za jakiś czas przejęte oczywiście jak Rada Miasta Gdańska 
wyrazi zgodę, natomiast tak naprawdę jakichkolwiek dochodów z tego tytułu to pan 
się spodziewa za ok rok?   
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Sp. z o.o. 
Nie szybciej. Natomiast oczywiście ma to swoją bardzo dobrą cechę jeśli Wysoka 
Rada wniesie tenże nieruchomość do naszej spółki, bo po raz kolejny pokazuje w 
stosunku do PFR-u, czyli naszego pasywnego inwestora, że miasto jest 
zainteresowane rozwojem naszego przedsiębiorstwa po prostu. To jest na pewno 
niebagatelna korzyść jeśli chodzi o wniesienie aktywów w postaci nieruchomości.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję panie prezesie i pani 
Iwono za przedstawienie.  
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 677. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 677. (Opinia nr 23-6/159-34/2020).  
 
 

PUNKT – 1B 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na 
terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap III” – druk nr 683. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.216.2020). 
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Przychodzimy z takim projektem uchwały, bo jak państwo pamiętają z 
edycji II, z pierwszej edycji, NFOŚ ze znanych sobie tylko powodów oczekuje czegoś 
takiego, że państwo jako Rada upoważnią panią Prezydent do aplikowania o środki 
unijne dokładnie z tego działania czyli to jest temat związany z systemami 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Jest ogłoszona tzw. 
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dogrywka i chcielibyśmy wystartować z zakresem III, nad którym intensywnie teraz 
pracujemy, przygotowujemy wniosek aplikacyjny i studium wykonalności. Aplikacja 
jest do końca sierpnia i żeby takim dokumentem dysponować w dokumentach 
aplikacyjnych stąd dzisiaj moja obecność i prośba o procedowanie i przegłosowanie 
tego projektu uchwały, żebyśmy mogli spróbować sięgnąć po środki unijne na etap 
III. Dziękuję.   
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i zapytał: kwota, o jaką będziemy aplikować ma pan 
dyrektor na ten temat wiedzę?  
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych  
Zasady w tym konkursie są takie, że są osobne wytyczne na projekty do 28 mln zł i 
na projekty powyżej. My tutaj przygotowujemy się z wachlarzem projektów, które 
w tej chwili podlega ocenie, więc albo będzie to projekt, który będzie do 28 mln zł 
ze wsparciem, które tu może być dedykowane do 85%, bądź jeśli uda się będzie to 
projekt większy, nie chcę na razie dzisiaj rozwijać bardziej tego wątku poza to, że 
chcemy też spróbować, bo może się uda zakwalifikować projekty już zrealizowane. 
Taki nasz trochę jakby styl gry w projektach tego typu, że jeżeli są jakieś zadania 
typu układ drogowy z kanalizacją deszczową już wykonane to będzie nam oczywiście 
zakwalifikowana tylko kanalizacja deszczowa, ale skoro jest ona już zrealizowana 
jest możliwość refundacji takiej na żywo, jak to mówimy, od razu, to też próbujemy 
takie zadania do projektu wprowadzić. Wynik pewnie będzie pod koniec sierpnia 
znany, kiedy będziemy mieli gotowy projekt aplikacji i go złożymy, ale potrzebna 
jest formalna zgoda na to zadanie.    
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dobrze, dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę pan radny Perucki.  
 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze mam krótką, nie nazwę tego 
uwagę, ale prośbę taką na przyszłość, taki wniosek, ponieważ w tej chwili właśnie z 
tego programu chociażby jest ul. Koziorożca, ul. Zeusa realizowana, gdzie tutaj 
niebywałą radość te realizacje inwestycyjne sprawiają mieszkańcom, ale oczywiście 
też mamy z tyłu głowy deklarację pani Prezydent dotyczącą realizacji 
przyszłorocznego I etapu ul. Kielnieńskiej. Nie do końca wiadomo co jeszcze pod 
hasłem I etap się kryje, niemniej jednak ja również upatruję w ramach tego 
programu na ewentualne pozyskanie zewnętrznych środków właśnie dofinansowanie, 
czy wręcz niemalże finansowanie całości, tym bardziej, że bez ulicy tzw. Nowej 
Koziorożca, tej, której jeszcze dzisiaj nie ma, nie odwodnimy głównej arterii 
dzielnicy Osowej, czyli Kielnieńskiej, więc taka tylko z mojej strony uwaga, żeby to 
mieć na uwadze. Wiem, że pan dyrektor pamięta, ale takim moim psim obowiązkiem, 
mówiąc brzydko, jest rzeczywiście za każdym razem w tych sprawach monitować. 
Dziękuję.   
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych  
Na pocieszenie dodam, że od 1 stycznia przyszłego roku rozpoczyna się okres 
kwalifikowalności pod następny okres unijny, w związku z tym jeśli w tej dogrywce 
nie będziemy w stanie ująć pewnych rozwiązań to chwilę później będziemy chcieli 
składać do regularnego programu, który zacznie się od 1 stycznia 2021, oczywiście 
mówimy o kwalifikowalności wydatków, a jeszcze trzeba dopiąć wszystkie 
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formalności i nowego okresu unijnego i koronawirus na pewno to przesuwa jeśli 
chodzi o stan zaawansowania rozmów na poziomie kraju i Unii Europejskiej, ale my 
jesteśmy dobrej myśli. My się cieszymy z tej dogrywki i próbujemy maksymalnie 
możliwy pakiet, brzydko mówiąc, wyciągnąć z tego kwalifikowania.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę.    
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 683. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Marcina Dawidowskiego – Dyrektora Wydziału Projektów 
Inwestycyjnych, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 
- 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 683. (Opinia nr 23-6/160-35/2020).  
 

PUNKT – 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon 
żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 655. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.188.2020). 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, uchwała nie wywołuje 
skutków finansowych dla budżetu gminy. W załączniku obowiązującej uchwały w 
sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego Gdański Bon Żłobkowy, który to 
załącznik stanowi szczegółowy regulamin przyznawania tegoż świadczenia, 
wprowadzane są zmiany, które mają głównie na celu uproszczenie procedur przy 
składaniu wniosku dla osób ubiegających się właśnie o to świadczenie. Takie 
najistotniejsze zmiany, które należy wymienić to m. in. zmiana terminu, od którego 
wnioski na nowy okres świadczeniowy są zbierane, czyli nie od 1 czerwca, a od 1 
lipca każdego roku. Uregulowano również kwestię związaną z udzielaniem ulg w 
spłacie nienależnie pobranych świadczeń. I ta główna, zasadnicza zmiana, która 
zostaje wprowadzona w tym projekcie to powiązanie tego też z uchwałą, która 
będzie na sesji procedowana, czyli uchwały związane z funkcjonowaniem Gdańskiego 
Zespołu Żłobków i rekrutacją do tego Gdańskiego Zespołu Żłobków, a więc 
wprowadzany jest dodatkowy warunek poddania dziecka, na które wnioskodawca 
ubiega się o prawo do tego świadczenia, obowiązkowym szczepieniom ochronnym. 
To jest jakby główna i najistotniejsza zmiana. Bardzo dziękuję.       
       
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i 
powiedział, że dziękuję, że udało się w tej następnej rekrutacji wprowadzić te 
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zmiany dotyczące obowiązku szczepień. Oczywiście w sytuacji, kiedy to szczepienie 
jest możliwe ze względów medycznych. Jeżeli dane dziecko nie może tych szczepień 
przyjąć to oczywiście na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego to w 
żaden sposób nie dyskwalifikuje takiego dziecka do ubiegania się o przyjęcie do 
żłobka, czy korzystania z bonu żłobkowego, za co dziękuję, co w województwie 
pomorskim, jak już rozmawialiśmy o tym na Komisji Edukacji ilość niezaszczepionych 
dzieci niestety wzrasta, co naraża też inne dzieci, które np. z powodów zdrowotnych 
szczepione być nie mogą.  
 
Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego 
w druku nr 655. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 655. (Opinia nr 23-6/161-36/2020).  

 

PUNKT – 2A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 – druk nr 676. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.209.2020). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie druku 676, to jest uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. W tymże projekcie poza kwestiami technicznymi, 
kontynuacją ujednolicenia czy uaktualnienia nazewnictwa co do instytucji, które się 
w mieście w międzyczasie pojawiły, bądź których nazwy się zmieniły, jest też 
aktualizacja danych dotyczących rocznego i wieloletniego programu realizacji tego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a jednocześnie 
odnosimy się również do kwoty, którą nam Wydział Gospodarki Komunalnej wskazał 
jako możliwa, czy szacowana do przyjęcia w bieżącym roku. Jak państwo pamiętacie 
przed posiedzeniem Rady Miasta Gdańska w miesiącu kwietniu, kiedy pierwszą 
zmianę prosiliśmy państwa o pozytywne zaopiniowanie szacowaliśmy tam również, 
było pytanie o szacowanie przychodów na tamten okres. W tamtym momencie 
porównując 31 marca 2020 roku do takiego samego dnia roku poprzedniego różnica 
in plus wynosiła ponad 1,8 mln zł, to znaczy w marcu 2020 roku przychody z tytułu 
wpłaty z kapslowego czy korkowego, bo te dwie nazwy funkcjonują, było szacowane 
na poziomie 7,9 mln zł. Rok wcześniej było to 6,2 mln zł. Jeszcze raz 31 marca 2020 
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r. 7,9 mln zł, 31 marca 2019 r. 6,1 mln zł, 27 kwietnia 2020 roku również 7,9 mln zł. 
Tu różnica to było raptem 3 zł, natomiast 30 kwietnia 2019 roku było zwiększenie o 
100 tys. zł w porównaniu koniec marca do końca kwietnia. Na dzień 31 maja, kiedy 
upływa termin płatności drugiej raty pierwotnie szacowane były wpływy na poziomie 
ok 13 mln zł i takie przychody wpisane były pierwotnie w program na bieżący rok. 
Natomiast faktyczne wykonanie na ten dzień to było 11,6 mln zł. Czyli na tą chwilę 
nie mamy jeszcze pełnego pokrycia szacowanych wpływów. Dodatkowo pojawiło się 
zdecydowanie mniej zgłoszeń tzw. jednorazowych na imprezy okolicznościowe, na 
konferencje i tego rodzaju wydarzenia oraz na otwieranie gastronomii sezonowej ze 
względu na zamknięcie tych placówek nie było takich wniosków, nie było też takich 
wpływów. Jeśli nastąpiły zwiększenia w sprzedaży w sklepach to one dopiero będą 
widoczne w przyszłym roku, ponieważ wysokość opłaty kapslowego szacowana jest 
zawsze na podstawie roku poprzedniego za wyjątkiem pierwszorazowych, gdzie jest 
to po prostu szacowane jaki możliwy obrót będzie do wykonania. W związku z tym w 
programie szczegółowym pominęliśmy wszystkie te zadania, które miały być 
opłacone ze zwiększenia tych środków z kapslowego. Dodatkowo te, które np. 
dotyczyły zajęć związanych ze szkoleniami, gdzie ta forma szkolenia zbiorowego na 
tą chwilę nie wchodzi w grę, bądź grupa, do której szkolenie miało być kierowane 
np. pracownicy służby zdrowia jest ewidentnie zaangażowana w tej chwili w inne 
działania i chcielibyśmy to zadanie przełożyć na rok następny. Dodatkowo 
uwzględniając niewiadomą co do dalszego sposobu organizacji edukacji od września 
przyszłego roku szkolnego, a od września tego roku, również nie przypisaliśmy 
środków na działania profilaktyczne w szkołach, natomiast wszystkie te środki 
chcielibyśmy przeznaczyć na zwiększenie opieki nad dziećmi teraz w okresie 
wakacyjnym, zwiększając tam środki z pierwotnych 174 000 zł do pół miliona złotych, 
gdzie gro tych środków, czyli 300 000 zł chcielibyśmy przeznaczyć na półkolonie i 
wydłużenie pracy placówek wsparcia dziennego, czyli tzw. świetlic całorocznych m. 
in. po to, aby w ramach jeśli pracodawcy skorzystają z tarczy 4.0 i zmienią rodzicom 
wypoczynek, zmienią urlopy to to, żeby zapewnić ciągłość pracy, to po to, żebyśmy 
mogli zapewnić opiekę tym dzieciom w ramach stacjonarnych, żeby dzieci 
przychodziły na 8 czy 9 godzin biorąc pod uwagę konieczność odstawienia, mówiąc 
brzydko, dziecka i dotarcia do miejsca pracy to w taki sposób to zorganizować, i 
wszystkie te środki, które z jakiś powodów nie zostaną wykorzystane przerzuciliśmy 
na takie zadanie i chcielibyśmy na to zadanie wykorzystać. Natomiast wszędzie tam, 
gdzie uprzedzając państwa pytanie, w jaki sposób jest organizowana dzisiaj pomoc 
w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej to od samego początku wdrożenia 
różnych ograniczeń związanych z koronawirusem bardzo wielu oferentów zmieniło 
sposób kontaktu z osobami potrzebującymi wprowadzając różnego rodzaju usługi 
zdalne, bądź w postaci kontaktu mailowego, bądź w postaci kontaktu telefonicznego, 
bądź w postaci zajęć grupowych odbywających się online też i z wizją i z fonią, 
mówiąc krótko. Natomiast zabezpieczamy również w tym budżecie kwotę rezerwy, 
po pierwsze w sytuacji, gdyby rzeczywiście te środki do końca roku w pełnej 
wysokości nie wpłynęły, po drugie jak państwo pamiętacie w tarczy 4.0 również 
istnieje możliwość zwrotu gastronomii środków wpłaconych z kapslowego jeśli nie 
prowadzili działalności przez okres swojego zamknięcia. Jest to dyspozycja Rady 
Gminy i taką uchwałę państwo radni będziecie jeśli będzie taka wola i potrzeba 
podejmować, natomiast środki na pewno są tymi środkami w kapslowym, w związku 
z tym nie chcielibyśmy ich dzisiaj angażować po to, żeby potem musieć je 
wycofywać, albo nie, żebyście państwo radni nie mieli możliwości ewentualnego 
procedowania takiej uchwały. Dziękuję.        
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mam pytanie odnośnie edukacyjnych programów przeciwdziałania uzależnieniom. W 
związku z sytuacją jaka jest obecnie w oświacie czy te programy edukacyjne 
przewidziane na ten rok będą realizowane w jakiś sposób zdalny? Jest jakaś 
możliwość, żeby te programy edukacyjne były realizowane w taki sposób? Nie wiemy 
jak będzie wyglądała jesień w szkołach, ale rozumiem, że jakieś programy 
edukacyjne są przewidziane jednak mimo wszystko do zrealizowania?   
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Ze środków z kapslowego możemy opłacać tylko profilaktykę alkoholową i 
profilaktykę narkotykową. Niestety np. profilaktyki uzależnień od komputera 
niestety nie może być z tych środków pokrywana tak jak są wskazania Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych agendy rządowej wskazującej na 
co środki z kapslowego mogą być realizowane. Natomiast biorąc pod uwagę 
obciążenie dzieci edukacją zdalną i obciążenie komputera to w sytuacji, kiedy 
mielibyśmy prowadzić zajęcia zdalnie dotyczące profilaktyki alkoholowej może być 
trudność z dostępem danego uczestnika do komputera i tu musimy też to wziąć i 
uwzględnić, dlatego na tę chwilę nie zakładamy, aby taka forma była prowadzona. 
Natomiast biorąc pod uwagę nasze placówki wsparcia dziennego tam, gdzie dzieci z 
problemami alkoholowymi dotykającymi rodziny czy problemami narkotykowymi 
dotykającymi rodziny też się znajdują to staramy się, żeby te dzieci w szczególny 
sposób ten program miały realizowany również właśnie w tej chwili w okresie 
wakacji, wtedy, kiedy nie ma obciążenia nauką, tylko również nie tylko w tej formie 
w postaci wydłużenia godzin, ale we wszystkich innych formach półkolonii, aby 
program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej był uwzględniany przynajmniej 
przez ten czas wakacji, kiedy dzieci nie są obciążone nauką, bo też czas spędzony 
przed komputerem w związku z nauką, analizowaliśmy, jest bardzo długi.    
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dobrze, dziękuje pani bardzo.   
 

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 676. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 676. (Opinia nr 23-6/162-37/2020).  
 

PUNKT – 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług 
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w 
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Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz 
nadania jej statutu – druk nr 654. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.187.2020). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo, proszę o pozytywną opinię uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Zgodnie z 
przyjętą wcześniej praktyką wprowadzanie nowych placówek, które będą objęte 
obsługą w zakresie kadr i płac przez GCUW te placówki są wprowadzane właśnie 
poprzez zmianę wcześniejszej uchwały. I tak wprowadzamy dwie nowe placówki. 
Wprowadzamy je na wniosek dyrektorów tych placówek. Jedna z nich to Zespół Szkół 
Kreowania Wizerunku, a druga to Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 37 i sześć nowych 
placówek, ale nowych dlatego, że zostały nowoutworzone placówki poprzez 
połączenie szkół podstawowych z przedszkolami, z czego 3 powstały na zasadzie 
połączenia istniejącego przedszkola i istniejącej szkoły i 3 placówki, które powstały 
poprzez utworzenie nowego przedszkola przy szkole. I te 6 nowych placówek od razu 
z automatu będą również obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych w 
zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Uzupełniając jeszcze 3 przedszkola, które były 
wcześniej samodzielnymi przedszkolami były już wcześniej obsługiwane przez 
GCUW. Szkoły, które zostały dołączone do tych przedszkoli nie były, ale w momencie 
utworzenia nowej placówki, która powstała właśnie poprzez połącznie 
obsługiwanych przedszkoli i nieobsługiwanych szkół nowa placówka już z automatu 
jest obsługiwana przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. Więc podsumowując 
dwie nowe placówki na wniosek dyrektorów tych placówek, sześć nowych placówek 
powstałych w wyniku połączenia przedszkoli i szkół, czyli mamy osiem nowych 
placówek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych i przy okazji, 
ponieważ wiele się dzieje w szkołach, proponujemy zmniejszenie liczby załączników 
do tej uchwały z 12 do 4, żeby też uprościć czytanie tej uchwały. Jeśli chodzi o 
procedowaną zmianę również zawsze pytamy związki zawodowe o opinie w tej 
sprawie, związki zawodowe wyraziły pozytywne opinie, w związku z tym mamy pełną 
zgodę i pozytywne opinie związków.      
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i 
powiedział, że Komisja dysponuje opiniami obu związków zawodowych, jak pani 
Skarbnik wskazała obie są pozytywne.   
 
Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego 
w druku nr 654. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 654. (Opinia nr 23-
6/163-38/2020).  
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PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 672. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.205.2020). 
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo, wprowadzamy zmiany w wieloletnich 
przedsięwzięciach zaplanowanych, zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Zmiany konsumują zarówno zmiany budżetowe jak i inne, o których zaraz powiem.  
Wprowadzamy zmiany w zakresie wydatków na 2020 i 2021 rok w projektach 
unijnych, ale miękkich. One są wymienione w uzasadnieniu do uchwały i to jest 
projekt Civic eState, Pracownicy 30+ - program aktywizacji zawodowej mieszkańców 
obszaru metropolitalnego II, rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 
w zakresie wydatków bieżących, kolejny projekt to przedsięwzięcie Zaprogramuj 
swoją przyszłość – NUTS 43 Trójmiejski, Z nami zbudujesz swoją przyszłość – 
aktywizacja zawodowa 30+, Zdolni z Pomorza, Nowe przedszkola w Gdańsku i w 
Gminie Puck – projekt partnerski oraz Gmina Miasta Gdańska tworzymy nowe miejsca 
dla przedszkolaków, Gdańsk Miastem Zawodowców też w zakresie wydatków 
bieżących. Tutaj zmiany polegają zarówno na wprowadzeniu środków 
niewydatkowanych, nierozliczonych z 2019 roku, czyli to były środki, które leżały na 
wydzielonym koncie środki unijne oraz poprzez też zmiany w budżecie po stronie 
dochodów wprowadzamy środki unijne zaplanowane na ten rok. To w zakresie 
projektów miękkich.  
Duża zmiana dotycząca przedsięwzięcia przygotowanie i organizacja Europejskiego 
Jamboree 2021 oraz imprez poprzedzającej, tj. 100 Lecie ZHP w 2018 roku. To 
przedsięwzięcie miało się kończyć w bieżącym roku, ale z uwagi na epidemię imprezy 
przełożono na przyszły rok, w związku z tym korygujemy wydatki tegoroczne o 
4 648 399 zł. Pozostaje kwota 2 920 735 zł i tam jest m. in. opłacenie dzierżawy 
terenów przeznaczonych pod imprezę i w 2021 roku odtworzymy tyko część tej 
kwoty, czyli trochę ponad 2 mln zł. Za te środki będziemy realizować zadania, które 
były przewidziane w tym roku, czyli też może nie kontynuacja dzierżawy, ale na 
pewno uzbrojenie terenu, zabezpieczenie sieci i infrastruktury oraz w ogóle 
organizacja całej imprezy. W związku z tym w bieżącym roku powstaje nadwyżka w 
kwocie 4,6 mln zł, którą omówię przy okazji zmian w budżecie.  
Kolejne przedsięwzięcie wprowadzamy dodatkowe środki w 2020, 2021 i w 2022 roku 
w ramach przedsięwzięcia, które jest zaplanowane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, mówię o budowie kompleksu wystawienniczo – kongresowego 
AmberExpo w Gdańsku Letnicy i tutaj wprowadzamy środki na dokapitalizowanie 
spółki. W bieżącym roku jest to kwota 3 390 000 zł. W przyszłym roku 1 910 000 zł, i 
w 2022 roku 2 000 000 zł i łącznie jest to 7 300 000 zł. Całe dokapitalizowanie będzie 
przeznaczone na inwestycje, w tym te które dotyczą realizowanych nieruchomości 
uchwałą, która była wcześniej omawiana.  
Kolejne przedsięwzięcie budowa mostu zwodzonego na Wyspie Sobieszewskiej. Tu 
zmieniamy klasyfikację budżetową z wydatku majątkowego na wydatek bieżący, bo 
to zadanie mimo, że jest skończone jest jeszcze w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Te środki posłużą na rozliczenie się z wykonawcą, ponieważ w zeszłym 
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roku kończąc zadanie zatrzymaliśmy kwotę, która była równoważna płytom 
drogowym, których nie znaleźliśmy w okolicy. Wykonawca w tej chwili zakupił nowe 
płyty i będziemy się z nim rozliczać w ramach ugody przedsądowej dlatego mówię, 
że to jest tylko zmiana klasyfikacji budżetowej.  
Dodatkowo w 2020 i 2021 roku wprowadzamy środki do przedsięwzięcia projekty 
inwestycyjne instytucji kultury. W 2020 roku kwotę 50 000 zł, w 2021 r. 110 000 zł 
przeznaczone na opracowanie dokumentacji modernizacji oddziałów Gdańskiej 
Galerii Miejskiej przy ul. Piwnej i przy ul. Powroźniczej.  
Kolejne przedsięwzięcie zmniejszamy wydatki 2020 roku o kwotę milion złotych w 
ramach projektu rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy 
miasta, ponieważ w ramach przetargu uzyskaliśmy atrakcyjniejszą kwotę niż 
planowaliśmy, w związku z tym korygujemy plan wydatków do wysokości jakie tak 
naprawdę będą poniesione. Uzyskaliśmy też, w ramach przypomnienia, uzyskaliśmy 
część drogową subwencji i jesteśmy zobowiązani do wydatkowania z własnego 
budżetu równowartości tej uzyskanej kwoty, czyli 50% wydatków będzie pochodziło 
z subwencji, a drugi 50% z wydatków gminy dlatego nawet jeżeli była wyższa różnica 
po przetargowa to nie możemy zmniejszyć wydatków, ponieważ one musza być pół 
na pół skonfrontowane z uzyskaną subwencją.  
Kolejne przedsięwzięcia adaptacja budynku przy ul. Szpaki na potrzeby 
Środowiskowego Centrum Profilaktyki. Tu w latach 2020 i 2021 wprowadzamy środki. 
W 2020 roku 82 656 zł, a w kolejnym roku 17 712 zł i w 2022 roku 17 712 zł. Celem 
tego przedsięwzięcia jest adaptacja budynku przy ul. Szpaki na Środowiskowe 
Centrum Profilaktyki i te środki będą pochodziły z funduszu alkoholowego w całości. 
Dziękuję.          
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Pani Skarbnik mam pytanie na temat subwencji do ul. Kartuskiej. Mówiła pani, że 
połowę miasto dostaje jako subwencję. Skąd jest ta subwencja?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Z budżetu państwa. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Jaka to jest kwota?   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
13,5 mln zł. Troszeczkę mniej niż wnioskowaliśmy.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli w końcu w tym roku dostaliśmy.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak. Subwencja generalnie jest na wniosek przyznawana bądź nie i jest przyznawana 
na wydatki danego roku i jest taka zasada, że nie może być wyższa niż 50% wydatków 
na danym przedsięwzięciu dlatego z własnych środków musimy mieć co najmniej tyle 
ile subwencji z rozliczeniem do końca roku, z takim założeniem.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Ta subwencja jeszcze w ubiegłym roku była przyznana? Czy w tym?  



20 

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Nie. To wniosek składa się chyba w styczniu lub w lutym. Zwykle decyzja zapada w 
kwietniu. W tym roku troszkę później, czyli w maju i chyba w piątek w poprzednim 
tygodniu przyszło już oficjalne zawiadomienie, więc teraz nie zdążyliśmy tego 
wprowadzić, ale w najbliższym czasie będziemy wprowadzać te środki po stronie 
dochodów, ale po stronie wydatków nie ma takiej potrzeby.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję. 
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 672. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu 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 2 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 672. (Opinia nr 23-6/164-39/2020).  
 

PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.206.2020). 
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo, przedkładana zmiana w budżecie obejmuje zarówno 
zmiany po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Zwiększamy dochody i będę 
wymieniała w jakich miejscach i w jakich tytułach. Część oświatowa subwencji 
ogólnej zwiększamy o kwotę ponad 13,6 mln zł. To jest korekta subwencji 
oświatowej związana z aktualizacją kwoty przyznanej dla Gdańska i która wynika z 
uchwalonego budżetu państwa. Kolejne zwiększenie to jest wpływ środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ona jest pozyskana 
na dofinansowanie zadania przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki na 
II etap. Ta dotacja jest na wniosek beneficjenta, czyli Gdańsk złożył wniosek i uzyskał 
dofinansowanie do II etapu przebudowy tego obiektu.  
Dotacje unijne na projekty, które omówiłam w ramach zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Łączna kwota 1 279 064 zł. 
Kolejne zwiększenie to jest zwrot rekompensaty przez Gdańskie Usługi Komunalne 
za zeszły rok i to jest kwota w wysokości 1 271 936 zł.  
Drobniejsze kwoty to jest wpływ z tytułu spłaty hipotek zabezpieczających 
wierzytelności Gminy Miasta Gdańska z tytułu wykonywanych robót remontowych w 
budynkach stanowiących własność osób fizycznych. Kwota 200 000 zł. 
Kolejny wpływ zwrotu podatku VAT za 2019 rok 32 000 zł. 
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Kary za brak odbioru odpadów komunalnych i za niedostarczenie sprawozdania w 
zakresie odpadów komunalnych 28 000 zł.  
Refundacje wydatków poniesionych na podręczniki 8500 zł. 
I to jeśli chodzi o zwiększenia. Korygujemy wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Tak naprawdę zmieniamy tytuł i zmiana jest neutralna dla 
budżetu, czyli rekompensata z GUK-u zamienia nam wpływy z opłaty za odpady. 
Rozlicznie z lat ubiegłych w związku z odprowadzeniem podatku VAT od zwrotu 
dotacji za 2019 rok w zakresie transportu zbiorowego i odpadów komunalnych 84 000 
zł. W związku ze zmianami w budżecie w zakresie wydatków m. in. Jamboree 
korygujemy poziom planowanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego na 
niemal 4 mln zł. Wprowadzamy równocześnie dochody realizowane przez Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni z tytułu kar za nieterminowe wykonywanie umowy oraz wpływy 
z tytułu realizacji sezonowych parkingów nadmorskich. 
Kolejne drobniejsze kwoty łącznie w wysokości 65 000 zł za wpłaty Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej dla Państwowych Szkół Budownictwa.  
Dofinansowanie z Organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.  
Wpłata otrzymana z Politechniki Warszawskiej do Państwowych Szkół Budownictwa 
z tytułu umowy. 
Wpłaty z Fundacji z Chicago dla II LO. 
Otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu 45 000 zł.  
Drobna kwota dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Zespół Żłobków 2700 
zł.  
W zakresie wydatków przenosi się środki w Biurze Prezydenta ds. Kultury na dotacje 
dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. To są środki z rezerwy 
przeznaczone przez Radę Dzielnicy Oliwa. To są środki uruchomione z rezerwy dla 
jednostek pomocniczych.  
Kolejne zwiększenie wydatków w Wydziale Rozwoju Społecznego i to są dotacje dla 
niepublicznych i publicznych jednostek samorządowych w równowartości 
zwiększonej subwencji oświatowej.  
Kolejne przedsięwzięcia, które były wymienione również w ramach Wieloletniej 
Prognozy Finansowej w zakresie tylko 2020 roku, czyli projekty Civic eState, 
Tworzymy nowej miejsca dla przedszkolaków, Zdolni z Pomorza, Gdańsk Miastem 
Zawodowców, Z nami zbuduj swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+, 
Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 Trójmiejski, Pracownicy 30+ - program 
aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II oraz nowe 
przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck. To by były te projekty miękkie.  
Kolejne zwiększenie zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów 
w Conradinum.  
Otrzymane dofinansowanie z Organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z 
przeznaczeniem na realizację projektu Kontakt z różnorodnością kulturową w 
polskim i niemieckim społeczeństwie.  
Organizacja XXXIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 
Państwowych Szkołach Budownictwa.  
Wynagrodzenia nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego realizującego dodatkowe 
lekcje matematyki dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 
Uzupełnienie środków na zakup energii dla placówek oświatowych.  
Finansowanie wydatków związanych z realizacją szkolenia młodzieży uzdolnionej 
sportowo. 
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Pokrycie kosztów usunięcia szkód w Gdańskim Zespole Żłobków w trzech żłobkach. 
To były pieniądze uzyskane z odszkodowania.  
Przenosi się środki z przeznaczeniem na współpracę z partnerami oraz realizację 
działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zadań z obszaru polityki społecznej 
120 000 zł na otwarty konkurs na realizację zadania „Pogotowie Socjalne dla Osób 
Nietrzeźwych”.  
Przenosi się środki 54 714 zł między działami w związku z przejęciem przez Gdańskie 
Centrum Usług Wspólnych obsługi kadrowej trzech jednostek czyli Szkoła Szermierki, 
Szkoła Podstawowa Nr 37 i Zespół Kreowania Wizerunku. Dwie ostatnie są 
wprowadzane wcześniejszą uchwałą. Szkoła Szermierki była wprowadzana chyba w 
marcu.  
W Wydziale Polityki Gospodarczej dokapitalizowanie Międzynarodowych Targów 
Gdańskich kwota 3 390 000 zł. 
W Wydziale Gospodarki Komunalnej zmniejsza się o 4 648 399 zł wydatki na 
organizację Jamboree.  
Wprowadza się również środki z rezerwy dla jednostek pomocniczych zawnioskowane 
przez Radę Dzielnicy Matarnia, Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz Radę Dzielnicy 
Orunia-Św. Wojciech na wskazane przez te Rady Dzielnic zadania.  
W Biurze Rozwoju Gdańska zwiększa się wydatki na rewitalizację obszaru Nowego 
Portu na działania miękkie środki z zeszłego roku niewykorzystane.  
W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni zwiększa się plan wydatków na realizację 
sezonowych parkingów nadmorskich też finansowane z dodatkowych dochodów i na 
pokrycie kosztów zlecenia prac nad dostosowaniem programów w zakresie 
modyfikacji książki nadawczej i druku upomnień czyli oprogramowania 
wykorzystywanego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Zmniejsza się plan 
wydatków w GZDiZ o 100 000 zł w związku z przejęciem przez Międzynarodowe Targi 
Gdańskie przygotowania organizacji ruchu przy Jarmarku Dominikańskim. Przenosi 
się środki w ramach klasyfikacji budżetowej z działu 900 do działu 600 na utrzymanie 
zieleni w pasach drogowych.  
W Wydziale Projektów Inwestycyjnych wprowadzamy 1 000 000 zł i to są środki, które 
były w zeszłym roku w budżecie na zadanie, które zostało w zeszłym roku 
wprowadzone do budżetu i nie zrealizowane na jego dokończenie, czyli 1 000 000 zł 
na prace adaptacyjne przy budynku Dolna Brama na potrzeby Centrum 
Obywatelskiego. Środki te przenosi się z uwolnionej kwoty w projekcie Rozbudowa 
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta, o której mówiłam 
przy okazji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Kolejne zmiany to są przeniesienia w ramach klasyfikacji budżetowej czyli z 
wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, rozliczenie się z wykonawcą budowy 
mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską. Przenosi się również w ramach 
klasyfikacji budżetowej środki na montaż systemu monitoringu w budynku 
ratowników na plaży w Gdańsku Stogach. Przenosi się też środki w ramach Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na adaptację budynku przy ul. 
Szpaki, o której też mówiłam przy okazji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
oraz 990 000 zł z wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Komunalnej na wydatki 
majątkowe na budowę systemu zliczania miejsc na parkingach pasa nadmorskiego w 
ramach projektu „Parking Gets Smart – podniesienie jakości i digitalizacja 
zarządzania polityką parkingową w mieście”. 
50 000 zł to też zmiana, o której też była mowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
czyli przeniesienie 50 000 zł z Biura Kultury na wydatki majątkowe na projekt 
inwestycyjny Gdańskiej Galerii Miejskiej projekt modernizacji przy ul. Piwnej.                 
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Może pani to powiedziała, ale nie słyszałam, jeżeli tak, to proszę mniej skorygować, 
teraz korekta na tą subwencję, którą otrzymaliśmy w maju.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Jeszcze nie było dlatego, że my dostaliśmy zawiadomienie dopiero o przyznaniu i to 
było w piątek, dlatego te środki wprowadzimy przy kolejnej możliwej okazji.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli przy korekcie, która będzie nam przedstawiana w lipcu?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Myślę, że w sierpniu lub we wrześniu.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Też pani powiedziała wcześniej, że przetarg był rozstrzygnięty na budowę Kartuskiej 
i będą mniejsze wydatki niż się spodziewano o milion złotych. Jeżeli 50% to dotacja, 
a 50% musi wnieść miasto to jeżeli ma mniejszą wartość ten przetarg rozstrzygnięty 
to co wtedy się dzieje z tą częścią dotacji, którą przyznano?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak korygujemy budżet, żeby skonsumować w całości subwencję, i żeby subwencja 
stanowiła 50% wydatków poniesionych w tym roku na Kartuską, a dla przypomnienia 
my w budżecie mieliśmy 29 000 000 zł, w związku z tym korygując o milion w dół 
czyli ok 28 000 000 zł to te 28 000 000 zł pokrywa nam w 50% nasz wkład i 50% 
subwencję mniej więcej w zaokrągleniu.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Mówiła pani o 13,5 mln zł.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak, ale zawnioskowaliśmy licząc na to, że nam się uda, ale tak czy inaczej 
planowaliśmy poniesienie wydatków w wysokości ok 30 000 000 zł dlatego, że myślę, 
że ok 12 000 000 zł to są same odszkodowania za grunty leżące w pasie drogowym 
Kartuskiej i przy rozstrzygnięciu przetargu przed sezonem budowlanym jest jeszcze 
szansa już ponoszenia wydatków na roboty budowlane.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
I to jest tylko za ten rok?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak. W tym tygodniu będzie podpisana umowa z wykonawcą, ponieważ 
najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę jest ważna i nie ma przeszkód, żeby 
podpisać umowę na tę ofertę, która była najniższa.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Mam jeszcze pytanie jeżeli chodzi o niezrealizowane inwestycje z ubiegłego roku, bo 
w mailu kiedyś mi pani wyjaśniała, w marcu chyba, jaka była wartość, chyba 117 mln 
zł niezrealizowanych inwestycji w 2019 roku. Z tego co pamiętam tam też była m. 
in. Kartuska.  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak, ponieważ trzymaliśmy pieniądze na odszkodowania. Była też procedowana 
decyzja ZRID czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i ona została 
oprotestowana przez jednego z właścicieli działki leżącej w pasie drogowym i nie 
mogliśmy domknąć tej decyzji, czyli nie mogliśmy uruchomić wypłaty odszkodowań 
w zeszłym roku. ZRID chyba się uprawomocnił na początku tego roku, w związku z 
czym już nie ma przeszkód, żeby wypłacać odszkodowania.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Ale 117 mln zł nie zrealizowaliśmy z tego co pamiętam.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Chodziło o pytanie, czytam była m. in. Kartuska.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
M. in. tak, ale mnie interesuje jeszcze ta reszta tych inwestycji, bo na razie nie 
słyszę, żeby coś było więcej.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
My te środki odtworzyliśmy na sesji specjalnej 17 marca. Te pieniądze były 
odtwarzane w ten sposób, że wolne środki z zeszłego roku wprowadzaliśmy do 
budżetu przeznaczając je na odtworzenie zadań inwestycyjnych, a to co było ponad 
to przeznaczyliśmy na zmniejszenie kredytu. To były właśnie wolne środki z zeszłego 
roku. To była duża uchwała i wtedy odtwarzaliśmy zarówno zadania inwestycyjne.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
I zmniejszenie deficytu? 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak, to wtedy wszystko razem się działo.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Teraz mi chodzi o te inwestycje niezrealizowane. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
To one były w marcu odtworzone.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli myśmy uchwalili w tym momencie, że będziemy je realizować w tym roku.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak, że te środki wydamy w tym roku. 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Bardziej odtworzyliśmy wydatki, niewydatkowane środki, ponieważ część zadań była 
już w realizacji, ale nie pojawiły się faktury, więc one były w biegu te inwestycje i 
dołożenie w tym roku środków zeszłorocznych powoduje, że będziemy mieli 
pokrycie. Ale też, żeby przypomnieć, nie wszystkie środki zeszłoroczne zostały 
odtworzone w tym roku, ponieważ aktualizowaliśmy harmonogramy i część 
wydatków pojawiła się w 2020 roku, czyli zmiany dotyczyły zarówno budżetu jak i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dobrze. Pan radny Perucki bardzo proszę.  
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Jedno pytanie pani Skarbnik dotyczące DPS-u na Polankach w Oliwie. Tam jeden etap 
szczęśliwie już został, półtorej roku temu zakończony zarówno inwestycyjnie jak i 
chyba, wydaje mi się finansowo rozliczony i w tej chwili przystępujemy do działania 
w ramach II etapu i jednocześnie ostatniego etapu realizacyjnego i jakby pani 
Skarbnik mogła jeszcze raz przytoczyć jeśli chodzi o te kwoty, bo tam rozumiem, że 
dotacja w formie subwencji?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
To jest dotacja z PFRON-u. Zawnioskowaliśmy o przyznanie dotacji, ponieważ nie 
każdy typ pracy można sfinansować z PFRON-u, ale te zagadnienia, które dają się 
rozliczyć te zgłosiliśmy do dofinansowania i roboty w wysokości ponad 4 mln zł to na 
te roboty dostaliśmy dotacje 2 mln zł i ten II etap to jest tak naprawdę drugie 
skrzydło, czyli pierwsze skrzydło zrealizowaliśmy i skończyliśmy w zeszłym roku za 
własne środki. II etap zaczęliśmy już w zeszłym roku po to, żeby nie czekać z 
przetargiem, bo dotacja z PFRON-u jest do rozliczenia, wydaje mi się, że w 
listopadzie. Więc w listopadzie trzeba już mieć wykonane prace, odebrane, 
zapłacone i faktury do rozliczenia. W związku z tym nie czekaliśmy. Zaryzykowaliśmy 
i te pieniądze, które w tej chwili w formie dotacji dostaliśmy one nie idą na 
zwiększenie wydatków, tylko wchodzą do zwiększenia dochodów. My mieliśmy pełne 
finansowanie na II etap i to co zdobyliśmy to są po prostu dodatkowe środki dla 
budżetu i zwykle zdobyte pieniądze przeznaczamy na zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych. Ten rok jest rokiem trudnym, więc wszelkie środki, które uda nam 
się uzyskać będziemy pewnie zasypywać dziurę oprócz subwencji oświatowej, którą 
przeznaczamy na zwiększenie wydatków edukacyjnych. 
 

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 673. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu 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 2 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 673. (Opinia nr 23-6/165-40/2020).  
 

PUNKT – 5A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 678. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 16 lipca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.211.2020). 
 
Pan Robert Wójcik – Inspektor w Referacie Badań i Analiz Społeczno – 
Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej w imieniu wnioskodawcy 
przedstawił Raport o Stanie Miasta Gdańska za 2019 rok.  
Powiedział: Szanowni państwo, ten projekt uchwały związany jest z Raportem o 
Stanie Miasta. Przypomnę, że Raport o stanie miasta to jest stosunkowo nowy 
obowiązek wszystkich gmin w Polsce wprowadzony nowelizacją ustawy o 
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samorządzie gminnym. Raport ma być podsumowaniem działalności Prezydenta w 
poprzednim roku kalendarzowym. Przypomnę też, że Raport jest rozpatrywany przez 
Radę Miasta na sesji absolutoryjnej. Podczas tej sesji organizowana jest debata nad 
Raportem i w tej debacie oprócz radnych mogą też uczestniczyć mieszkańcy. Może 
to być 15 osób, które dokonają pisemnego zgłoszenia, a to zgłoszenie poprą minimum 
50 podpisami. Po debacie nad Raportem następuje głosowanie nad uchwałą o wotum 
zaufania dla Prezydenta.  
Krótko powiem o naszym Raporcie. Raport, tak jak już mówiłem, jest 
podsumowaniem działalności Prezydenta w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 
w tym wypadku w 2019 roku. Ogólnie można powiedzieć, że zawiera informacje 
dotyczące miasta, wydarzeń, inwestycji, programów i projektów, które miały 
miejsce i były realizowane w 2019 roku. Nasz Raport składa się z 4 rozdziałów 
wprowadzających, w których opisujemy takie podstawowe informacje o mieście. 
Przedstawiamy główne cechy demograficzne, czyli ilu mamy mieszkańców, jak ta 
liczba się zmienia, jaka jest struktura mieszkańców. Opisujemy pokrótce budżet 
miasta, a także organizację i zarządzanie miastem. Dalej następuje 10 rozdziałów, 
które nawiązują, opisują główne kierunki strategicznego rozwoju miasta, w tym 9 
rozdziałów, których nazwy wprost nawiązują do programów operacyjnych. Są takie 
same jak programy operacyjne i to są rozdziały od edukacji po przestrzeń publiczną 
i mamy też jeszcze jeden rozdział zagadnienia horyzontalne i to też wprost wynika 
z dokumentu Programy operacyjne 2023 i tam też wskazujemy na zagadnienia 
horyzontalne, czyli takie zagadnienia, które nie są przypisane do żadnego 
konkretnego programu operacyjnego, ale są wspólnie realizowane przez wszystkie, 
a przynajmniej kilka programów operacyjnych i to są takie zagadnienia jak równe 
szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city. Raport uzupełniają 
jeszcze 3 sprawozdania. To jest nawiązanie do wymogu ustawowego. Jest to 
sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk, 
programów i strategii. Tam opisujemy 36 takich miejskich programów i strategii i 
każda jest krótko, ale dość szczegółowo opisana, opisane są efekty i działania 
podjęte w 2019 roku. Trzecie sprawozdanie to sprawozdanie z realizacji uchwał 
podjętych przez Radę Miasta w 2019 roku.  
Raport dotyczy 2019 roku, ale my też prezentujemy, przynajmniej przy niektórych 
statystykach, trochę szerszy zakres czasowy. Pokazujemy od 2013 roku tak, aby 
można wyrobić sobie opinię na temat tego jak rozwija się miasto, jakie są trendy, 
tendencje. Tyle krótko na temat Raportu, czy ogólnych informacji. Teraz jeśli 
państwo pozwolą krótko omówiłbym najważniejsze informacje, które zawiera Raport 
w podziale na poszczególne rozdziały. 
Jeśli chodzi o mieszkańców to tutaj szczególną uwagę zwraca liczba mieszkańców. 
Ona wyniosła w 2019 roku prawie 471 000. Warto na to zwrócić uwagę z punktu 
widzenia realizacji strategii rozwoju miasta. W naszej strategii zapisaliśmy, że będą 
takie dwie główne miary sukcesu, tego jak dobrze realizowana jest wizja zapisana w 
strategii i jedną z nich jest właśnie liczba mieszkańców. Ta liczba mieszkańców w 
2019 roku wzrosła o ponad 4 tysiące. Jest to bardzo duży wzrost i rośnie od 2014 
roku. Mamy dodatnie saldo migracji, czyli więcej osób się do Gdańska sprowadza niż 
wyjeżdża i też dodatni, co bardzo cieszy, przyrost naturalny.  
Jeśli chodzi o budżet miasta to systematycznie rosną dochody. Przekroczyły w 2019 
roku 3,6 mld zł, czyli wzrosły prawie o 350 mln zł. Wydatki były nieco wyższe, 
przekroczyły 3,7 mld zł i wzrosły o ponad 440 mln zł w stosunku do 2018 roku. Gdańsk 
kolejny raz uzyskał dobrą ocenę ratingową, która jest miarą wiarygodności dla 
instytucji finansowych.  
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Jeśli chodzi o zarządzenie miastem to tutaj warto przywołać Gdańskie Centrum 
Kontaktu, czyli taki jeden punkt kontaktu dla osób poszukujących informacji o 
mieście, czy o procedurach, usługach świadczonych przez Urząd. W 2019 roku 
Gdańskie Centrum Kontaktu odnotowało ponad 60 tysięcy kontaktów, czyli 60 tysięcy 
razy zwrócono się do GCK z jakimś pytaniem lub prośbą o rozwiązanie jakiejś sprawy. 
Warto też przypomnieć, że w 2019 roku Gdańsk otrzymał kilka prestiżowych nagród 
np. tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości wspólnie z Województwem 
Pomorskim, nagroda Księżnej Asturii w kategorii zgoda, II miejsce w rankingu Perły 
Samorządu, I miejsce w rankingu Skarbnik Samorządu, czy też Puchar Recyklingu 
Związku Miast Polskich za gospodarkę odpadami.  
W zakresie edukacji sukcesem było zakończenie budowy i otwarcie Szkoły 
Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze. Nowością jest także Gdański Bon 
Żłobkowy, z którego od września do końca roku 2019 skorzystało prawie 600 rodzin.  
W zakresie zdrowia i sportu takim nowym programem była Fit klasa dla dzieci w 
klasach 0-3. To jest taka nowa formuła gimnastyki korekcyjnej prowadzona 
pilotażowo w 10 szkołach.  
Kontynuowane były programy odpowiadające na ważne wyzwania takie jak Gdański 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, z którego skorzystało w 2019 roku prawie 
10 tys. osób, a także programy profilaktyki zdrowia skierowane do dzieci i młodzieży 
jak np. Program 6-10-14 w gdańskich szkołach rozwinięty o moduł 18+ skierowany do 
18-latków. 
W zakresie rozwoju talentów sportowych realizowany jest Program Top Talent. W 
2019 roku program ten został rozwinięty o edycję dla dziewcząt i wzięło w nim udział 
20 uzdolnionych piłkarek.  
W zakresie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej warto zwrócić uwagę, 
że 2019 rok to był rok wyborów. Cztery razy mieszkańcy Gdańska mieli możliwość 
uczestniczenia w wyborach. Były to wybory przedterminowe Prezydenta Miasta 
Gdańska, wybory do Rad Dzielnic, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory 
Parlamentarne. Co bardzo cieszy to frekwencja w tych wyborach była wysoka, 
wyższa niż w analogicznych wyborach w poprzednich latach, zwłaszcza w wyborach 
Parlamentarnych przekroczyła 72,5%.  
Zrealizowaliśmy VII edycję budżetu obywatelskiego. Została zgłoszona rekordowa 
liczba 563 projektów i w głosowaniu wzięło udział 53 tys. mieszkańców. Ponad 5 tys. 
osób podjęło wolontariat za pośrednictwem Regionalnego Centrum Wolontariatu.  
Gdański Programu Mieszkalnictwa Społecznego jest ciągle rozwijany. Doszły nowe 
mieszkania. Łącznie 156 w mieszkaniach w tym programie ze wsparcia skorzystały 
432 osoby.  
Kultura i czas wolny. Tutaj też kilka ciekawych liczb. Ponad 2 mln osób odwiedziło 
gdańskie instytucje kultury. Rekord odnotowało Muzeum Gdańska, gdzie liczba 
odwiedzających przekroczyła 500 tys. Duża była też liczba turystów, 3,5 mln gości z 
Polski i zagranicy to 13% więcej niż w 2018 roku. Prowadzone były adaptacje 
budynków np. na Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie, Muzeum Sztuki Współczesnej 
przy ul. Jaracza i Domu Chodowieckiego i Grassa przy ul. Sierocej.  
Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze to liczba podmiotów gospodarczych wyniosła 
prawie 80 tys. Wzrost prawie o 4%. Niska była stopa bezrobocia, niewiele ponad 2%. 
Tym niemniej realizowane były programy wspierania rynku pracy i aktywności 
zawodowej skierowane do niektórych grup społecznych np. Centrum Pracy Seniorek 
i Seniorów czy punkt pomocy cudzoziemcom. Rozwijał się rynek biurowy w dalszym 
ciągu. To był wzrost o ok. 8%. Także rozwijały się projekty realizowane w formule 
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partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączna wartość portfela tych projektów w 2019 
roku wyniosły blisko 1,6 mld zł z czego prawie 300 mln zł na cele publiczne.  
W zakresie infrastruktury można wymienić budowę hermetycznej kompostowni, 
która umożliwia przetwarzanie odpadów biodegradowalnych. Powstał kolejny 
zbiornik retencyjny Strzelniczka II. Rozwijana była miejska sieć ciepłownicza i dzięki 
temu kolejne budynki można było podłączyć do ciepła sieciowego. Umożliwiło to 
także likwidację lokalnej kotłowni w dzielnicy Gdańsk Osowa i to wydatnie 
przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, dwutlenku węgla.  
W zakresie mobilności, transportu można powiedzieć, że przybyło 18 km tras 
rowerowych. Zmodernizowano bądź przebudowano 44 km chodników. Pojawiły się 
nowe pojazdy komunikacji miejskiej, tramwaje i autobusy. Na gdańskim lotnisku 
obsłużono rekordową liczbę pasażerów 5,4 mln osób.  
W zakresie przestrzeni publicznej zmienione zostało studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu plaży i lasu na 
Stogach. W 2019 roku uchwalono łącznie 25 planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego, które swoim zasięgiem objęły powierzchnię 166 ha. Trwały prace 
nad III etapem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, czyli takiego programu, którego 
celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni lokalnych w dzielnicach i 
na osiedlach. W zakresie rozwoju terenów zielonych zakładane były łąki kwietne w 
pasach drogowych, w parkach. Tworzone były także obiekty małej retencji tak jak 
np. ogrody deszczowe.  
Jeszcze na koniec kilka słów o zagadnieniach horyzontalnych. Jeśli chodzi o równe 
szanse to powołane było w 2019 Gdańskie Centrum na Rzecz Równego Traktowania, 
które udzieliło prawie 3000 godzin wsparcia w poprzednim roku. Kontynuowano także 
model Integracji Imigrantów m. in. poprzez działalność Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek, ale także wspieranie integracji dzieci cudzoziemskich w 
gdańskich szkołach, których liczba rośnie. 
Działania rewitalizacyjne prowadzone było na czterech obszarach. Były to działania 
społeczne, ale także remonty lokali świadczących usługi społeczne, modernizacje 
elementów budynków mieszkalnych czy zagospodarowanie przestrzeni publicznych.  
W zakresie bezpieczeństwa takie działania w zeszłym roku to m.in. przyjęcie 
programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli na lata 2019-2021. Kontynuacja Programu Jaśniejszy Gdańsk, w ramach 
którego oświetlonych jest kolejnych 46 lokalizacji. Kontynuowanie wspierania 
działalności Straży Pożarnej i Policji poprzez dofinansowanie działalności bieżącej i 
zakup sprzętu.  
Środowisko to m.in. działania na rzecz jakości powietrza czyli na likwidację 
prywatnych źródeł emisji, ale także powołanie nowego referatu w Straży Miejskiej 
Eko Patrolu, który zajmuje się zwalczaniem czy eliminacją problemu spalania 
odpadów w przydomowych paleniskach. Także program termomodernizacji.  
Co ważne w 2019 roku Rada Miasta przyjęła plan adaptacji do zmian klimatu dla 
Miasta Gdańska, czyli taki dokument, który ma przygotować Miasto na negatywne 
konsekwencje zmian klimatu.  
Zainaugurowano także kampanię Gdańsk bez plastiku. 
W zakresie Smart City na sam koniec można wspomnieć takie projekty jak Sohjoa 
Baltic, w ramach którego był testowany autonomiczny minibus przez okres jednego 
miesiąca na ul. Karwieńskiej prowadzącej do gdańskiego ZOO.  
W 2019 roku Gdańską Kartę Mieszkańca posiadało już 227 tys. osób, w tym 69 tys. 
dzieci i młodzieży mających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską.  
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To tyle w telegraficznym skrócie jeśli chodzi o raport. Dziękuję.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo za wyczerpujące przedstawienie. Czy są pytania?  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dlaczego w tym miesiącu mamy już opiniować ten projekt uchwały, bo dopiero w 
lipcu będziemy mieli sesję absolutoryjną, gdzie będziemy głosować.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak, ale być może uda nam się nie zwoływać dodatkowej Komisji przed sesją w lipcu 
i nie chciałbym państwa radnych niepotrzebnie fatygować na kolejne posiedzenie i 
jeżeli raport już mamy od kilku dni dostępny i myślę, że na potrzeby Komisji każdy 
z państwa zdążył się zapoznać, natomiast jestem przekonany, że czeka nas bardzo 
długa, wyczerpująca i mam nadzieję merytoryczna debata podczas sesji, kiedy ten 
raport będziemy omawiać. Nie widzę więcej pytań.              
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie Raportu, a następnie 
z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 678. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Roberta Wójcika – Inspektora w Referacie Badań i Analiz 
Społeczno – Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, a dotyczących Raportu 
o Stanie Miasta Gdańska za 2019 rok. 
Następnie Komisja przystąpiła do głosowania w wyniku którego, 4 głosami za, przy 1 
głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 678. (Opinia nr 23-6/166-41/2020).  
 

PUNKT – 6 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
Korespondencja została wysłana do członków Komisji mailowo. 
 

W związku brakiem zgłoszonych wniosków i innych spraw związanych z tym punktem 
Przewodniczący Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji. 
 

Koniec -  godz.17:50 
 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Strategii i Budżetu RMG 

 
 

Krystian Kłos 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska 


