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PROTOKÓŁ Nr 8-5/2019
Z ósmego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska w
VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 29 maja 2019
roku, a rozpoczęło o godz. 16:15 w sali nr 007 w Nowym Ratuszu przy ul.
Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do
protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięć osób,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny – radny Jan Kanthak
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 8 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 199.
Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 200.
Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków

3. Problemy z dostępnością hal sportowych dla klubów młodzieżowych.
Przedstawiają: zaproszeni goście, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Sportu

4. Udostępnianie boisk przyszkolnych po godzinach lekcyjnych.
Przedstawia: Wydział Rozwoju Społecznego

5. Aktualna sytuacja systemu roweru metropolitalnego MEVO.
Przedstawia: pan Remigiusz Kitliński – Oficer Rowerowy

6. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu

7. Gdańska Organizacja Turystyczna – oferta produktów turystycznych.
Przedstawia: Gdańska Organizacja Turystyczna, pan Andrzej Socik – przedstawiciel Wydziału
Polityki Gospodarczej

8. Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2019 r.
Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu, pan Andrzej Socik – przedstawiciel Wydziału Polityki
Gospodarczej

9. Oferta sportowa dla dzieci i młodzieży na czas wakacji.
Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu, Wydział Rozwoju Społecznego

10. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Przewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad, aby pkt 6 czyli
informację o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska omówić
w pkt 3. Następnie wobec braku innych uwag do zaproponowanego porządku
obrad przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie.
Głosowanie:
5 za - jednogłośnie
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PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 199.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
30 maja 2019 r. BRMG.0006.173.2019).
Pani Beata Pietrasik – Kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale
Budżetu Miasta i Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: Przedstawiam państwu zmiany w przedmiotowym druku dotyczącym
zakresu działania państwa Komisji. Są one niewielkie, a mianowicie dostosowanie
Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2019
pierwsza istota tego druku, natomiast druga kwestia to aktualizacja łącznych
nakładów finansowych wynikających z wykonania wydatków w roku 2018 dla szeregu
przedsięwzięć. Wymienię te z zakresu działania Komisji: Morskie Ścieżki Turystyczne
Południowego Bałtyku, gdzie zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o 127 000 000 zł
czyli do wysokości 856 000 000 zł. Następne przedsięwzięcie organizacja,
przygotowanie i prowadzenie zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2017 – 2019,
zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 15 000 zł do wysokości 1 620 000 zł.
Następne przedsięwzięcie Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe,
zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 121 000 zł do kwoty 41 915 000 zł
oraz przedsięwzięcie Top Talent II społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka
nożna chłopców, gdzie zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2000 zł to jest
do wysokości 938 000 zł. Tak jak powiedziałam to jest aktualizacja łącznych
nakładów finansowych, które wynikają z faktycznego wykonania wydatków w roku
2018. To wszystko. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie druku.
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 199.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Beatę Pietrasik – Kierownika Referatu Planowania
Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach
wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 199. (Opinia nr 8-5/12-8/2019)

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 200.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
30 maja 2019 r. BRMG.0006.174.2019).
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Pani Beata Pietrasik – Kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale
Budżetu Miasta i Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: W przedmiotowym druku zwiększa się plan dochodów budżetu miasta
na rok 2019 w wysokości 9 700 000 zł. Największa tutaj zmiana to w zakresie
podatku od nieruchomości, który prognozuje się, że będzie wyższy o te 9 mln zł w
związku z oddaniem do użytku obiektów budowlanych w IV kwartale 2018 roku co
będzie właśnie skutkowało dodatkowymi wpływami z podatku od nieruchomości.
Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w dużej ilości jednostek, w
Hevelianum, w Zarządzie Transportu Miejskiego, w Gdańskim Zarządzie Dróg i
Zieleni, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Kadr i Organizacji, w Wydziale
Programów Rozwojowych, Wydziale Rozwoju Społecznego. Największa wartościowo
to jest właśnie ta zmiana wydatków w Wydziale Rozwoju Społecznego na zadania z
zakresu edukacji, czy z zakresu spraw społecznych. W wyniku wszystkich zmian
przewidzianych przedmiotowym projektem uchwały dochody miasta wyniosą 3 413
000 000 zł, a wydatki miasta wyniosą 3 910 000 000 zł. Dziękuję i proszę o
pozytywne zaopiniowanie projektu.
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 200.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Beatę Pietrasik – Kierownika Referatu Planowania
Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach
wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 200. (Opinia nr 8-5/13-9/2019)

PUNKT - 3
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze
Prezydenta ds. Sportu
ODBYŁY SIĘ:
• Puchar Prezydenta Gdańska na żużlu – Memoriał Zbigniewa Podleckiego 1
maja
• Regaty o Trójząb Neptuna 2019 4-5 maja
• V Młodzieżowe Klubowe Mistrzostwa Gdańska w Piłkę Nożną 2019
07-11
maja
• Otwarcie sezonu żeglarskiego 11.05 maja
• Gdańsk Streetball Challenge 11.05 maja
• Test Coopera 16-17 maja
ODBĘDĄ SIĘ:
• IX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Zbigniewa Chychły 4-6 czerwca Targ
Węglowy
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• 47 Memoriał Żylewicza Grand Prix Gdańska 7-8 czerwca
• Gdańsk Streetball Challenge 8 czerwca
• Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików we Florecie Kobiet i
Mężczyzn 8-9 czerwca
• XC Gdańsk o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2019 15 czerwca
• Regaty o Puchar Mariny Gdańsk 15-16 czerwca
• Sailfish Open Water Gdańsk – 23 czerwca i ta impreza się odbędzie po raz
pierwszy w Gdańsku, i to jest impreza, która polega na pływaniu na otwartym
morzu, dość trudne i wymagające,
• Watershow 29-30 czerwca, to samo co było w zeszłym roku, ale ma być
więcej atrakcji,
• XC Gdańsk o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2019 29 czerwca

PUNKT - 4
Problemy z dostępnością hal sportowych dla klubów młodzieżowych.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Oddam panu głos, żeby pan przedstawił problem jak to wygląda z pana perspektywy.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Dzień dobry państwu, ze sportem związany jestem od lat. Od 9 lat zarządzam
Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk z niemałymi sukcesami,
ponieważ klub sportowy nasz w dziedzinie piłki ręcznej w klasyfikacji sportu
młodzieżowego prowadzonego przez instytut sportu przy Ministerstwie Sportu i
Turystyki klasyfikowany w Polsce jest na II miejscu na ponad 380
sklasyfikowanych klubów. Sport wśród młodzieży cieszy się ostatnio coraz
większą popularnością i zaczynam nam to doskwierać. Po prostu już
odmawiamy młodzieży przyjmowanie do klubu z tego względu, że po prostu nie
mamy co z tą młodzieżą zrobić. Nie mamy gdzie ich zagospodarować ponieważ
do tej pory bazą naszą były obiekty, główną naszą bazą były obiekty Akademii
Wychowania Fizycznego. W kwietniu otrzymaliśmy od dyrektora pismo, w
którym informuje nas, że od 1 września podnosi czynsz za najem za jednostkę
treningową z kwoty 100 zł do 400 zł jednocześnie ograniczając ilość cykli do
wykorzystania z tego względu, że Akademia Wychowania Fizycznego sprowadza
studentów z Chin i z Wietnamu. Dosyć duża grupa w tej chwili jest studentów
chińskich. Od nowego roku będą Wietnamczycy. Jedna dostępna hala miejska
zbliżona wymiarami do wymogów piłki ręcznej, bo też zaznaczam, nie spełnia
warunków, to jest hala miejska przy ul. Kołobrzeskiej. Hala ta jest
weryfikowana
przez
Pomorski
Wojewódzki
Związek
Piłki
Ręcznej.
Przypuszczam, że tylko do rozgrywek młodzieżowych i to z tego względu, że
ćwiczy tam i rozgrywa mecze Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Nie pozostałem
bezczynny w tej sytuacji, kiedy podwyższa mi się czynsz 4-krotnie, po prostu
ze względów finansowych mnie nie stać i zaczynam się poważnie zastanawiać
co dalej z tą młodzieżą zrobić? W tej chwili u nas trenuje ok 150 zawodników
w 9 zespołach. Ostatni sukces z soboty Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych.
Klub o uznanej renomie w środowisku piłkarzy ręcznych. Dzięki życzliwości
Urzędu Miasta, Gdańskiego Ośrodka Sportu dochodzą do nas takie wiadomości,
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że będziemy mieli 4 cykle treningowe na ul. Kołobrzeskiej. Będziemy musieli
zrezygnować ze względów kosztowych z obiektów na AWF-ie. Próba wynajęcia
hal w szkołach miasta Gdańska kończy się niepowodzeniem, za każdym razem
otrzymuję odpowiedź, że hale są przepełnione i nie ma miejsca na świadczenie
usług na zewnątrz. W związku z tym sygnalizuję tą sprawę prosząc o jakieś
rozpatrzenie w kategoriach takich, żeby nie odtrącać tej młodzieży, nie mówić
im, że nie ma dla was miejsca w Gdańsku, w halach sportowych ponieważ
widzimy ten sport w wymiarze dwojakim wychowanie przez sport i wychowanie
dla sportu. Mógłbym o tych sprawach mówić godzinami, ale sygnalizuję tylko,
że znaleźliśmy się jako stowarzyszenie w tak kłopotliwej sytuacji, że albo
wręczymy ilość z tych 9 zespołów 7 po prostu wykreślimy z naszej ewidencji i
pozostaniemy tylko z 2 zespołami, a co będzie z młodzieżą trudno mi
powiedzieć. Szanując państwa czas tak pokrótce przedstawiłem ten problem.
Powiem jeszcze o jednej sprawie. Problem ten szczególnie jest taki dotkliwy,
ponieważ ta młodzież może trenować w godzinach od 16 do maksymalnie 19,
żeby o godzinie 20 już byli w domu, do 15 najczęściej w szkole, w związku z
tym interesuje nas ten przedział czasu taki od 16-tej do q9-tej. To jest jedna
sprawa. Co mógłbym zasugerować? Jest taka praktyka chyba w Sopocie, że
dyrektorzy szkół dysponującymi halami pełnowymiarowymi czyli tymi, które
mają boiska 20x40 z wynajętych na zewnątrz czyli takich komercyjnych
wynajmów część tych pieniędzy może pozostać w szkole. U nas chyba w
Gdańsku nie ma takich praktyk i stąd jest taka, przepraszam za to słowo,
niechęć do wynajmowania argumentowana tym, że nie mam po prostu wolnych
terminów. Dlatego zwracam się do państwa radnych z taką propozycją,
żebyście państwo rozważyli czy część tych pieniędzy nie pozostawić w szkole.
Druga sprawa, zwróciłem się do pani Prezydent miasta z propozycją, żeby w
najbliższej perspektywie inwestycyjnej ująć w planach konieczność
wybudowania centrum sportu młodzieżowego w Gdańsku i z takim samym
pismem zwróciłem się do przewodniczącej Rady Miasta Gdańska. Otrzymałem
odpowiedź od pani Prezydent, że nie przewiduje się takich inwestycji. W
związku z tym ten problem będzie z roku na rok narastał, ponieważ ku
naszemu zaskoczeniu młodzież garnie się do sportu tylko trzeba im stworzyć
warunki. Tyle tytułem moich obaw, moich takich przemyśleń. Dziękuję bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo.
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe,
sędzia sportowy LA
Chciałam zapytać jak w wakacje? Jak sprawa się przedstawia? Wtedy szkoły są
wolne, sale również.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
W wakacje proszę pani radnej organizujemy obozy sportowe poza Gdańskiem.
To jest jedna sprawa, a druga sprawa w tamtym roku organizowaliśmy
półkolonie na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego, ale ten obiekt nie
znajduje kwalifikacji w ocenie Straży Pożarnej. Może to państwa zaskakuje,
ale tak jest, żeby odbyła się tam impreza masowa lub też półkolonia, kolonii,
itd. trzeba mieć opinie Straży Pożarnej. Imprezy masowe rozwiązuje się w ten
sposób, że na organizatorze wymusza się dodatkowe służby Straży Pożarnej i
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klub sportowy Wybrzeże Gdańsk S.A. ponosi dodatkowe koszty, ponieważ
obiekt AZS AWF nie jest przystosowany do imprez masowych. Ubiegałem się o
półkolonie w okresie tej przerwy zimowej, zorganizowałem takie półkolonie,
ale po wielkich, wielkich trudach, ponieważ pierwsze stanowisko Straży było
takie, że na hali nie może przebywać 10 osób, czyli tyle ile zapisało się na
półkolonie. Wracając do pani pytania owszem, w okresie wakacji organizujemy
obóz sportowy dla naszej młodzieży, ale poza Gdańskiem, Cetniewo, Przywidz.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Obozy obozami, ale jest troszkę inny problem, poprosiłabym pana dyrektora co my
możemy zrobić, czy możemy pomóc.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, tylko w kwestii tych hal sportowych, które
są przy obiektach szkolnych?
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Tak.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Przy szkołach pan zasugerował, że jest rzeczywiście problem z wynajmami. Szczerze
powiem, że proszę o skierowanie wniosku czy formy zapytania bezpośrednio do
Wydziału Rozwoju Społecznego jako organu prowadzącego placówki, bo o tym
problemie, który pan teraz sygnalizuje dowiadujemy się w tej chwili, a więc ja nie
jestem w stanie wypowiedzieć się też w jakich szkołach odmówiono panu wynajmu
przestrzeni. Chciałbym to móc zweryfikować dlatego, że jeżeli w jednym zdaniu
stwierdza pan, że argumentem dla odmowy ze strony dyrektora było to, że nie ma
tej przestrzeni, a z drugiej strony sugeruje pan, że jest ta niechęć do wynajmowania
dlatego, że dyrektor „z tego nic nie ma” dla szkoły to coś nie gra. To znaczy albo ta
przestrzeń albo jej nie ma. W mojej ocenie w skali miasta są takie placówki, w
których taką przestrzeń po 16-tej można by było znaleźć, ale prosiłbym w takim
razie o informację, że państwo tej przestrzeni szukacie, a my jesteśmy w stanie
wskazać do jakich szkół można się zgłosić, które szkoły spełniają warunki, bo
rozumiem, że piłka ręczna. To są bardzo rygorystyczne też warunki jeżeli chodzi o
wymiary sali. Nie wiem w jakich przestrzeniach państwo szukali, do jakich szkół się
zgłaszaliście, bo przypomnę Smoleńska na Oruni, a jest to szkoła, która nie ma tam
wielu uczniów.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Pozwoli pan, że odpowiem panu dyrektorowi. Zwracaliśmy się do szkoły przy ul.
Smoleńskiej, na Chełmie to jest VII LO i do szkoły nr 92 na Zaspie, czyli praktycznie
wszystkie hale, które są pełnowymiarowe.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
I odmówiono, rozumiem.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Odmówiono. Na razie mam odpowiedź…
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeżeli odmówiono bo np. są inni w tym czasie, bądź są zajęcia pozalekcyjne i trwają
do godz. 18 to tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć w żaden sposób.
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Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Ja to absolutnie rozumiem.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Proszę o taki wniosek do nas o wskazanie do jakich placówek już pan się zgłaszał,
wydział będzie to weryfikował, i sprawdzę, czy w innych obiektach sportowych jest
to możliwe.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Jeszcze raz panie dyrektorze, do Wydziału Rozwoju Społecznego? Dziękuję panu
bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy za pomoc. Najpierw pan radny.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Właśnie tak chciałem zrobić, żeby umówić pana dyrektora z panem prezesem. Tylko
nie chciałbym, żebyście też do szkoły do pani dyrektor nie dotarła informacja, że
odmowa była z tego względu, że nic szkoła z tego nie ma. Żeby to nie było później
jakimś takim odpychającym argumentem i powodem do jakiś niejasności między
wami a przyszłym dyrektorem, który ma halę.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Dla mnie to jest jasne, że jeżeli szkoła z jakiś względów administracyjnych czy
technicznych, czyli albo już ma wynajmy na ten rok zamknięty, wolnej przestrzeni,
umowy podpisane na rok albo ma po prostu…
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Liczymy na pana dyrektora, że pan ten problem rozwiąże, bo szkoda dzieciaków.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Może być tak, że my tej przestrzeni nie będziemy mieć.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Panie dyrektorze liczę na pana, że pan to załatwi.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Chciałbym poruszyć kwestie, bo wczoraj dotarło pismo od Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego SMS właśnie piłka ręczna w której informują nas rodzice i
uczniowie o tym, że z Kołobrzeskiej są, że tak powiem, wyrzuceni, może takie słowa
nie padają, ale w praktyce tak to wygląda. Widzę tu jedną stronę pisma i chciałbym
jakoś zweryfikować jak to w praktyce jest. To też jest kwestia wynajmu Sali
miejskiej.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Z tego co wiem to jest szkoła pani Turnowieckiej i ona tam ma dzieci z całego
województwa. Niestety dyrektorzy naszych szkół na pierwszym miejscu chcą
zabezpieczyć dla dzieci naszych miejscowych.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Tak właśnie jest to ujęte w tym piśmie też.
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji
To wychodzi samo z życia. Nie wierzę, że jeżeli by były wolne godziny to już kwestia
między dyrektorami do dogadania się.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Też chciałbym dopowiedzieć pani przewodnicząca, u nas też byli przedstawiciele
rodziców i uczniów z tej szkoły zaskoczeni po uzyskaniu tej informacji od
przedstawicieli związku sportowego, w poniedziałek bodajże tą informację uzyskali,
jest bardzo zła narracja prowadzona, to znaczy, że miasto Gdańsk cokolwiek
likwiduje. Miasto Gdańsk nie likwiduje ani tej dyscypliny sportu, ani tej konkretnej
szkoły, jest to placówka niepubliczna, Miasto Gdańsk nie jest organem
prowadzącym, zarejestrowało ją kilka lat temu na wniosek organu prowadzącego.
Pani dyrektor Turnowiecka, do niedawna jeszcze dyrektor naszej szkoły
samorządowej jest też dyrektorem tej placówki niepublicznej. Ma umowę do 2021
roku na wynajem przestrzeni w szkole przy ul. Kołobrzeskiej 77 i ta umowa jest,
obowiązuje, nikt jej nie wypowiadał. Jedyne co to pani Turnowiecka i dyrektor
szkoły, ale też i związek nie zabezpieczyli godzin do uprawiania sportu. Mają salę
dostępną w ramach najmu w jednej czy drugiej placówce, natomiast w żaden sposób
nie zgłaszali też do nas potrzeby ewentualnie poszukania innej przestrzeni. To co
mówi pan radny w pierwszej kolejności zabezpieczamy potrzeby dla naszych szkół.
Wszystkie godziny dodatkowe są uwolnione dla podmiotów zewnętrznych, również
dla pani Turnowieckiej. To nie jest jedyny problem, ponieważ też zawsze
zabezpieczamy miejsca noclegowe. W przyszłym roku będziemy mieli podwójny
rocznik w szkołach średnich i też takiej gwarancji dać nie możemy tej placówce,
natomiast nie było żadnego sygnału z ich strony oprócz narracji w ostatnich kilku
dniach, że mają potrzeby wsparcia. Dzisiaj też rozmawialiśmy z rodzicami, są takie
miejsca w Gdańsku, że taka przestrzeń w Gdańsku, gdzie moglibyśmy dla nich taką
przestrzeń znaleźć.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Czyli wszystko zmierza w dobrą stronę.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Proszę państwa radnych chciałem zwrócić uwagę, że w ostatnim 10 czy 15-leciu
przestały funkcjonować w Gdańsku 5 pełnych hal wymiarowych. Ze względu na pożar
to jest stocznia, rozebrana hala Wybrzeża, rozebrana hala Gedanii, hala Spójni
zamieniona na fitness i po przeciwnej stroni ulicy była hala wojskowa, gdzie też
kiedyś miałem okazję trenować i grać, udostępniana została tylko do badmintona.
Pięć hal zlikwidowano. W to miejsce nie powstała żadna. Ja jeszcze teraz proszę
państwa spróbujcie w jakiś sposób w perspektywie 5, 8, 10 lat zbudować jakieś
centrum sportu młodzieżowego. Może by się udało jakieś znaleźć pieniądze.
Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Po prostu jak będziemy składać wnioski do budżetu to z zakresu naszej Komisji
złożymy taki wniosek. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Z gości? Czy
pan ma jeszcze jakieś pytania?
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Chciałbym podziękować Urzędowi Miasta za wsparcie finansowe w prowadzeniu tego
klubu, bo inaczej to i warunki lokalowe i gdyby jeszcze nie było tego wsparcia
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finansowego to już w ogóle ta młodzież… nie ma miejsca na sport młodzieżowy w
Gdańsku. Także dziękuję panom z Urzędu Miasta za to, że nas wspierają finansowo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Pan z panem dyrektorem się już umówi, a my w ramach Komisji taki wniosek na
pewno złożymy. Dziękujemy.
Pan Ryszard Gauden – SPR Wybrzeże Gdańsk
Dziękuję państwu za wysłuchanie.

PUNKT - 5
Udostępnianie boisk przyszkolnych po godzinach lekcyjnych.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Pani radna Kamila Błaszczyk zgłaszała ten temat i zakładam, że docierały głosy,
problemy z wynajmem, także proszę.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Chodzi o możliwość takiego zwykłego udostępnienia czyli otwarcia bram, żeby
dzieci, mieszkańcy okolicy mogli z tych boisk korzystać. Nie mówimy tutaj o żadnych
szkołach sportowych, które miałyby prowadzić swoje zajęcia, chodzi o to, żeby taki
teren mógł być wykorzystany właśnie przez okoliczne dzieci, młodzież do aktywnego
spędzenia czasu. Z tego co wiem docierają do mnie sygnały, że w części szkół te
tereny szkolne są zamykane po zajęciach lekcyjnych i po prostu nie ma dostępu do
tych boisk i infrastruktury sportowej, z której mogłaby ta młodzież po zajęciach
korzystać. Stąd ten problem poruszony i czy jest szansa na znalezienie jakiegoś
rozwiązania, które pozwoli skorzystać z tej infrastruktury?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, temat już był poruszany w zeszłym roku i
działania, które podjęliśmy już w zeszłym roku również to jest przekazanie
dyrektorom jednoznacznych instrukcji o pełnej otwartości obiektów sportowych
przyszkolnych zewnętrznych, czyli boiska w roku szkolnym 2018/2019. Część
dyrektorów wyrażała obawy związane z ubezpieczeniem obiektów. Kwestie te
rozwiązaliśmy wskazując, że teren jest objęty ubezpieczeniem miejskim. Jak
również dyrektorzy obawiali się bardzo często odpowiedzialności swojej również
jako administratora obiektu za wszelkie możliwe wypadki na terenie tych obiektów.
Problem został również rozwiązany i od wiosny tego roku w każdej z naszych szkół
obowiązuje jednolity regulamin, który mówi o pełnej dostępności obiektu
sportowego. Jedyne ograniczenia, które mogą wynikać ze specyfiki placówki dotyczą
sobót i niedziel, czyli jeżeli w placówce nie ma takiego dozoru osobowego tylko jest
monitoring, nie ma też zgodnie z regulaminem osoby, która musiałaby danego dnia
rano stwierdzić, że boisko czy obiekt nadaje się do otwarcia. Chodzi o to, żeby
uniknąć też zagrożenia, teraz przerysuję, ale może bramka spaść na dziecko, takie
sytuacje miały miejsce w Polsce, czy na placach zabaw, tutaj to dyrektor szkoły
podejmuje każdorazowo każdego dnia rano decyzję o tym, że obiekt jest zdatny do
użycia. Jeżeli nie może tego zrobić w sobotę, niedzielę z racji na nieobecność
pracownika to ten obiekt jest zamknięty. Przeprowadziliśmy ankietę w naszych
placówkach, w kilku przypadkach bodajże 6 mamy taką sytuację, że w sobotę,
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niedzielę obiekt jest zamknięty i dosłownie w kilku przypadkach na 120 mamy
informację, że jest dostępny po pobraniu klucza w portierni. Natomiast w większości
mamy dostępne, otwarte boiska. Jesteśmy już na tym etapie, że raczej prosilibyśmy
o taką informację jeżeli mieszkaniec zgłasza to na jakim obiekcie boisko jest
zamknięte to będziemy weryfikować z naszą informacją pozyskaną od dyrektora i
dopytywać dlaczego, bo może warunki nie pozwalają, może jest kwestia remontu,
albo coś było w nastawieniu dyrektora, natomiast regulamin jest, ubezpieczenie
jest, dyrektorzy nie mają powodów, dla których te obiekty miałyby być zamknięte.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo. Na pewno będę zgłaszać.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Panie dyrektorze a ma pan SP Nr 1 na liście tych, które są otwarte w sobotę?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
SP Nr 1 jest to boisko juniorskie z wniosku Budżet Obywatelski.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Z BO tam jest fontanna i inne rzeczy, a boisko nie pamiętam, czy jest z budżetu
obywatelskiego. Ale w sobotę ostatnio było zamknięte.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
SP Nr 1 mam tu jako jedyne boisko, nie wiem, czy chodzi o środki, z których było
budowane, to musiałbym zweryfikować. To jedyne boisko spośród całej listy
zamknięte ze względu na finansowanie. Teraz nie wiem, czy pi prostu umowa
uniemożliwiała otwarcie boiska na cele inne niż szkolne. SP Nr 1 zweryfikuję i
odpowiem.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Zdziwiłem się, bo nie mogłem do szkoły wejść w sobotę akurat. Tak przy okazji
temat wyszedł.
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe,
sędzia sportowy LA
Szkoła Nr 19, w której zresztą pracowałam 18 lat, w tej chwili 4 lata na emeryturze.
Ponieważ jestem radną Dzielnicy więc zadaję pytanie, ponieważ zdarzają się
właśnie sytuacje sobota, niedziela jak również popołudnie, ferie, wakacje, boisko
zamknięte. Na zapytanie już radnych dlaczego odpowiada albo zdarzy się wypadek i
ja będę musiał odpowiadać, albo zdarzy się dewastacja i co wtedy, a więc co w tym
momencie powiedzieć młodzieży. Miasto mówi swoje, a dyrektor swoje.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Prosiłbym w takim razie o informację kiedy takie zapytanie zostało skierowane ze
strony Rady Dzielnicy i jaka odpowiedź padła. Ja przekazuję jak powinna wyglądać
ta rzeczywistość. W SP Nr 19 jest dostęp do boiska po pobraniu klucza. Pamiętajmy,
że tam w tej przestrzeni funkcjonuje też biblioteka publiczna, więc to też jest
troszkę inaczej dozorowane. Więc ten warunek pobrania klucza w portierni jest
jedynym jeżeli chodzi o dostępność do boiska.
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Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe,
sędzia sportowy LA
A w czasie wakacji?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
W czasie wakacji w placówce też jest dozór, czyli albo jest zarówno dyrektor jak i
wszyscy pracownicy obsługi, mają taki sam czas urlopowy jak każdy z nas. W
placówce zawsze powinien być dozór czyli pod nieobecność dyrektora powinien być
wicedyrektor lub wskazana przez niego osoba.
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe,
sędzia sportowy LA
Czyli zwykły szary mieszkaniec dzielnicy może przyjść do szkoły, pobrać klucz…
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak. Taką mam informację ze szkoły, że zgłaszamy chęć korzystania z obiektu,
odbieramy klucz i wchodzimy na boisko.
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe,
sędzia sportowy LA
I taką informację mogę przekazać mieszkańcom?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeżeli jest odpowiedź inna ze szkoły to prosimy o informację.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania do tego tematu? Myślę, że wszystko wiemy. Idzie
w dobrym kierunku, a tak jak pan dyrektor powiedział jeżeli będą jakieś sygnały
braku wejścia nieuzasadnione to będziemy zgłaszać.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Pamiętajmy, że mówimy o 120 placówkach. Jeżeli jest inaczej w pojedynczym
przypadku to prosimy tylko o sygnał i będziemy to weryfikować.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Oczywiście. Dziękujemy bardzo.

PUNKT - 6
Aktualna sytuacja systemu roweru metropolitalnego MEVO.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
W dniu 9 maja br. Zarząd OMGGS wystąpił do firmy Nextbike z prośbą o
przedstawienie planu naprawczego. Parę dni temu ten plan naprawczy czy
informacja na temat tego w jaki sposób firma Nextbike zamierza prowadzić dalej
system MEVO została nam przekazana i to co można przede wszystkim powiedzieć to
dwie najważniejsze informacje, które można wyczytać z tego planu to jest tak: w
dniu 2 czerwca br. firma planuje osiągnąć 98% dostępności rowerów, czyli jest to
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poziom wymagany w umowie i jest to z czym dotychczas były największe problemy.
Była zbyt mała liczba rowerów dostępnych, czyli tych, które są wypożyczone lub
tych, które są do wypożyczenia. Wynikało to z tego, że duża liczba rowerów była w
magazynie, była naprawiana, miała rozładowane baterie.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Jaka ilość rowerów? Te 98%?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
To jest 1200 rowerów z 1224 rowerów. Więc to jest pierwsza informacja, natomiast
druga istotniejsza informacja to jest przedstawienie harmonogramu wdrożenia etapu
nr 2, czyli osiągnięcia 4080 rowerów. Etap 2 i jego wdrażanie ma rozpocząć się 9
czerwca i zakończyć 28 lipca. Natomiast mówimy tutaj o przekazywaniu rowerów do
procesu odbiorowego, czyli nie oznacza to, że 28 lipca zostanie odebrany 2 etap,
tylko oznacza to, że partiami będą do tego momentu przekazywane nam kolejne
rowery mniej więcej w liczbie 450 rowerów tygodniowo. Zespół OMGGS, zespół
przedstawicieli 14 gmin dokonuje w tym momencie odbiorów tych rowerów. One są
sprawdzane i partiami przyjmowane do systemu. Natomiast etap 2 zostanie
odebrany dopiero w momencie, kiedy będą wszystkie rowery i kiedy system jako
całość będzie prawidłowo działał. To są te dwie najważniejsze informacje, które
można wyczytać z pisma przedstawionego przez firmę Nextbike. Natomiast zostały
też przekazane szczegółowe informacje w 5 najważniejszych obszarach firma
zamierza poprawić funkcjonowanie systemu i to jest w zakresie wymiany baterii, w
zakresie serwisu, alokacji rowerów, w zakresie centrum kontaktowego i w zakresie
IT. Co zostało przekazane otóż w zakresie wymiany baterii przede wszystkim firma
planuje zapewnić możliwość ładowania tysiąca baterii dziennie poprzez dodatkowe
przyłącze, które w tej chwili jest instalowane. Zwiększyć liczbę samochodów, które
będą obsługiwać wymianę baterii do 10 sztuk oraz zwiększyć liczbę baterii
zapasowych do 1000 sztuk. To takie najważniejsze działania, które mają być podjęte
w tym zakresie. W tej chwili średni czas wymiany baterii od zgłoszenia wynosi ok 2
godzin, więc jest to czas można powiedzieć krótki, relatywnie krótki, czas
wymagany w umowie wynosi 12 godzin, więc faktycznie jest to czas krótszy niż czas
z umowy. W zakresie serwisu została zwiększona liczba serwisantów z 3 do 12.
Rowery w pierwszym okresie ulegały awariom przede wszystkim ulegały podpórki
oraz zamki o`lock. W tej chwili te elementy są wymieniane i już ta wymiana się w
zasadzie kończy, czyli będę zupełnie nowe nóżki, zupełnie nowe zamki o`lock, które
mają silniejszą sprężynę żeby łatwiej się samoczynnie otwierały. Została zwiększona
powierzchnia serwisowa dosyć znacznie 7-krotnie, zwiększona liczba stanowisk do
obsługi rowerów z 3 do 10, serwis mobilny również został wdrożony, czyli część
rowerów jest naprawiana bezpośrednio w mieście, nie są zwożone do centrali, to są
najważniejsze działania, o których warto wspomnieć. W zakresie alokacji również
zwiększono liczbę osób, które dokonują alokacji rowerów. Przypominam, że zgodnie
z umową zapisy brzmią następująco: otóż pomiędzy godziną 3 a 5 w nocy na każdej
ze stacji liczba rowerów powinna wynosić minimum 50%, maksimum 200%. Tak
brzmią zapisy umowne. One się przekładają dokładnie na liczby i o taką liczbę
rowerów powinna nastąpić alokacja. Teoretycznie powinna następować w nocy,
powinna być wyrównywana na stacjach, natomiast jest prowadzona zgodnie z
deklaracją Nextbike również w ciągu dnia. Też to co zostało zaobserwowane w
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pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu to był sukcesywny odpływ rowerów z
Gdyni. One się rozjeżdżały po okolicznych miastach. Nie wracały z powrotem, więc
ten problem też został rozwiązany. Liczba rowerów w Gdyni jest utrzymywana na
odpowiednim poziomie poprzez dowożenie. Z jakiegoś powodu one do Gdyni nie
wracają. Każda gmina ma przypisaną liczbę rowerów i też z tego Nextbike jest
rozliczany. Jeżeli chodzi o centrum kontaktu zostało zatrudnionych dodatkowo 8
osób. Jest większa obsługa Facebooka, więc czas oczekiwania na kontakt powinien
się skrócić, aczkolwiek jeżeli chodzi o działania infolinii to tutaj czas oczekiwania
był dotychczas można powiedzieć zadowalający. W zakresie IT została wymieniona
aplikacja, która wspomaga wymianę baterii. Została przywrócona wcześniej
wyłączona możliwość wpłat. To akurat było działanie niezgodne z umową, więc jest
to przywrócenie stanu wymaganego umową.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Już całkowicie bez limitów?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Tak. I są na bieżąco usuwane błędy, które są w aplikacji i to są też te najważniejsze
działania. Teraz jak wygląda stan systemu na chwilę obecną, czyli ostatni raport z
dnia dzisiejszego z godziny między 3 a 5 dostępność rowerów wyniosła w tej chwili
92%, czyli ciągle do tych 98% brakuje jeszcze kilku punktów procentowych. W
Gdańsku było to 83%, Gdynia 96%, itd. w mniejszych miejscowościach stany
wymagane te są przekroczone, natomiast Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański ma ciągle
jeszcze niedobór. Przypominam zgodnie z deklaracją Nextbike 2 czerwca zamierzają
osiągnąć wymagane umową 98% i jeszcze powiem jedną rzecz, aby ten stan osiągnąć
Nextbike wprowadził do systemu dodatkowe 100 rowerów póki co i prawdopodobnie
tak wynika ze specyfiki funkcjonowania systemu po prostu w systemie będzie
musiała funkcjonować pewna nadwyżka rowerów, która zapewni odpowiednią liczbę
rowerów w użytku, czyli to do czego jest firma zobowiązana. Część rowerów będzie
zawsze w serwisie, to wynika ze specyfiki działania systemu, w związku z czym
ogólna liczba rowerów będzie musiała być wyższa. Takie były przewidywania od
początku. Teraz firma w końcu w tym kierunku zaczyna podążać, więc mamy
nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Na iluset tysiącach zatrzymał się licznik kar dla firmy?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Według mojej ostatniej wiedzy na ok 4,5 mln zł. Mogę to sprawdzić, żeby panu
dokładnie odpowiedzieć.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Wartość tam była 9 mln z hakiem?
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Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Kwota kar na koniec kwietnia to była 4 333 000 zł.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
A mamy koniec maja.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Jeżeli pan oczekuje informacji aktualnych to …
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Ciekawość. Mogłem o miliony zapytać nie o setki tysięcy.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Taki jest to rząd wielkości.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy te kary są już w jakiś sposób regulowane? Czy jest na to jakiś określony czas? Jak
to będzie wyglądało?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Część kar została uregulowana poprzez zmniejszenie zapłaty dla firmy Nextbike.
Pozostała część będzie musiała być ściągnięta albo poprzez zmniejszenie zapłaty
albo w inny sposób.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Cały czas rośnie.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Kary? Cały czas są naliczane, ponieważ jeżeli chociażby nie mamy 98% rowerów
funkcjonujących w systemie to kary są naliczane, aczkolwiek w przypadku 92% to już
nie są tak duże kwoty. Poza tym jest opóźnienie we wdrożeniu całości działania
systemu. Jeszcze z informacji, które myślę, że państwa zainteresują to jest liczba
wypożyczeń rowerów. Z tego raportu, który sobie wydrukowałem za dzień
wczorajszy wynika, że w dniu wczorajszym w Gdańsku rowery wypożyczono ponad
5000 razy co oznacza, że 554 rowery, które mamy jest to 9 wypożyczeń na jeden
rower. Czyli dalej liczba wypożyczeń jest największą liczbą wypożyczeń we
wszystkich systemach działających w Polsce. Ogółem było to ponad 8 tysięcy
wypożyczeń. Zdecydowanie najwięcej oczywiście w Gdańsku.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
8 tysięcy na Obszarze Metropolitalnym?
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Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
W ciągu dnia w całym obszarze.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dwa pytania, nie zaglądałam szczegółowo do umowy, ale czy jest jakoś uregulowana
ta kwestia czasu rezerwacji roweru w umowie, bo wiemy, że ten czas całkowicie
będzie wyłączony 30 maja według firmy, a później ma być przywrócona kwestia 5
minut, więc podejrzewam i właściwie to jest podejrzenie graniczące z pewnością, że
będzie dochodziło do kuriozalnych sytuacji przy stacjach MEVO, gdzie będzie stał
jeden rower i będzie trzech chętnych i kto ma pierwszeństwo w tym momencie do
takiego roweru? Czy jest to jakoś uregulowane i czy jesteśmy w stanie wpłynąć na
Nextbike, żeby coś w tej sytuacji było zmienione i czy jakoś argumentowano tą
decyzję? Dlaczego tak jest?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Jest to uregulowane w regulaminie. Zamawiający czyli OMGGS ma prawo,
akceptację regulaminu i zgodnie z ustaleniami czas rezerwacji ma zostać skrócony
do 5 minut, czyli nie będzie całkowicie wyłączony tylko skrócony do 5 minut,
ponieważ była to opcja nadużywana przez użytkowników. Prowadziła do tego, że
wielokrotne rezerwowanie rowerów na 15 minut w zasadzie wyłączało je z
funkcjonowania systemu.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Czy nie rozważano wtedy jakiejś opcji ograniczenia ilościowego w stylu masz prawo
do 2 rezerwacji w ciągu doby.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Jak najbardziej jest to rozwiązanie, które mogłoby pomóc przywrócić prawidłowe
funkcjonowanie systemu i rozmowy ciągle trwają.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
W mojej ocenie ten 5 minutowy czas może być czasem za krótkim na dotarcie do
roweru.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
To będzie monitorowane wszystko jak to się sprawdzi. Jeżeli się nie będzie
sprawdzało, jeżeli doprowadzi do tego, że rowery będą mniej wykorzystywane to
będziemy mieć pewność, że ta funkcjonalność powinna inaczej być
sparametryzowana. Może powinno być wtedy 10 minut, albo ograniczenie tak jak
pani mówi co do liczby rezerwacji w ciągu dnia.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Moje drugie pytanie, bo pan wspomniał, że firma też wykonuje relokację rowerów w
trakcie dnia, nie tylko w nocy.
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Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Tak deklaruje.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Rozumiem, że to jest odpowiedź na tą sytuację, że część rowerów po prostu
kumuluje się w pewnych punktach w godzinach porannych i właściwie spora część
miasta wtedy jest pozbawiona tych rowerów.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Firma uczy się działania systemu. Widać, gdzie te rowery się kumulują, skąd należy
je ewentualnie przyprowadzić.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Czyli takie procedury też są przez nich realizowane?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Tak. Zgodnie z umową wymaga jest relokacja raz na dobę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję za bardzo szczegółową informację
i trzymamy kciuki, żeby było coraz lepiej.

PUNKT - 7
Gdańska Organizacja Turystyczna – oferta produktów turystycznych.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
W zastępstwie za pana prezesa, który jest na urlopie pan Michał Brandt przedstawi
kwestie związaną z produktami turystycznymi Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Jeżeli chodzi o sztandarowy produkt Gdańskiej Organizacji Turystycznej to jest to
Karta Turysty, która cieszy się coraz większym powodzeniem. To jest bardzo
uniwersalne narzędzie, które występuje w kilku pakietach. To jest pakiet
zwiedzanie. On jest najbardziej popularny bez dwóch zdań. Pakiet rodzina i zabawa
przeznaczony specjalnie dla najmłodszych, pakiet komunikacja Gdańsk, a więc
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możemy załadować sobie kartę tylko tym pakietem lub doładować pakiet
komunikacji tylko na miasto Gdańsk do pozostałych pakietów np. do zwiedzania lub
całe Trójmiasto, tak, żeby się poruszać po całej aglomeracji. Karta cały czas się
rozwija. Mamy coraz większą liczbę partnerów, a niedługo od połowy czerwca
będzie też można obsługiwać dzięki aplikacji mobilnej tą kartę, więc nie trzeba
będzie posiadać tego plastiku, który teraz jest. Kartę możemy też personalizować.
Sprzedajemy kartę w kilku punktach oprócz naszych punktów, które prowadzimy to
także są hotele np. które sprzedają karty i idzie im, trzeba przyznać, bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o nadruk to widzicie państwo najnowszy, jeszcze nie wszedł do
produkcji, ale już niedługo będzie, jeden z naszych partnerów Muzeum II Wojny
Światowej. To jest rysunek samolotu bojowego.

Questy Visitgdansk to kolejna z naszych atrakcji, którą oferujemy turystom, ale też
mieszkańcom, zupełnie za darmo, wystarczy mieć ze sobą smartfona i bezpłatną
aplikację, żeby zagrać w grę. Mamy takie dwie główne gry. Jedna to jest taka gra,
która polega na tym, że odkrywamy tajemnicę jakby wzoru ukrytego w Ratuszu i
druga gra moja ulubiona przyznam szczerze skarb Wyspy Sobieszewskiej, gdzie robi
się parę ładnych kilometrów idąc po szlakach, wędrując za podpowiedziami naszej
aplikacji odkrywając poszlaki i rozwiązując zagadki i to jest naprawdę fascynujący
sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
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Szlak piwny to też jest jeden z naszych produktów, a więc mamy 10 lokali, które są
naszymi partnerami nie tylko w Gdańsku, ale także w Sopocie. Na czym polega szlak
piwny? Na tym, że odwiedzamy wszystkie te lokale, w każdym dostajemy pieczątkę,
oczywiście za wypicie piwa, także myślę, że jest to warunek do spełnienia i na
końcu odbieramy atrakcyjną nagrodę. 113 osób do tej pory odebrało nagrody, czyli
przeszli szlak.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jaka jest nagroda?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Nagrody są różne. To są podkładki, otwieracze, takie kapsle wielokrotnego użytku na
piwo, są także koszulki i są takie bardzo ładne szklanko-kufle z logotypem szlaku
piwnego.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Rozumiem, że nie trzeba jednego dnia wszystkich punktów zwiedzać?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Nie trzeba. Chociaż za to trzeba by było przyznać jakąś specjalną nagrodę,
rzeczywiście to by było wyzwanie.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
I od razu przyjść po nagrodę.

Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Lew Hewelion to jest nasz kolejny szlak. Tych lwiątek jest już 11. Każdy z tych
lewków jest odpowiednio wyposażony, ubrany i nawiązuje swoim wyglądem, strojem
do miejsca, w którym akurat się znajduje. Także niebawem będzie nowa odsłona
aplikacja mobilna, dzięki której wystarczy zbliżyć i to lwiątko opowiada nam
historię. Nie ukrywam, że to jest przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. To ejst
bardzo sympatyczna aplikacja.
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Gdzie będą te 4 nowe lokalizacje?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
To są lokalizacje, które doszły w ostatnim czasie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czyli aktualnie jest 11. W sezonie będą jeszcze jakieś planowane?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
W tym sezonie raczej nie, dlatego, że to chodzi o koszt spory. To jest ok. 20 tys. zł
jeżeli chodzi o takiego lewka, natomiast oczywiście szlak będziemy chcieli dalej
rozwijać. Z tych ostatnich, które się pojawiły to było Hevelianum na Górze
Gradowej czy Teatr Szekspirowski. Wcześniej oczywiście była np. przy stadionie, był
na plaży w Brzeźnie i ten na plaży w Brzeźnie zniknął. W związku z tym, że był z
metalu, co ś wartościowego i trzeba było go odtworzyć.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Mam pytanie odnośnie gry, tej aplikacji, to trzeba kupić bilet do muzeum, tak?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Tak, trzeba kupić bilet do muzeum.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy są takie statystyki ile takich kart zostało w zeszłym sezonie wydanych?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Oczywiście. Jeżeli chodzi o kartę turysty to sprzedaliśmy w zeszłym roku 3856
pakietów.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Ona jest od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
A wcześniejszy rok? Mamy jakieś porównanie czy jest wzrost?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Tak, to jest wzrostowe. Nie ma danych za poprzedni rok, ale mogę to dostarczyć.
Jest wzrost i jest dosyć duży wtedy to było chyba niecałe 3000, czyli ok 800-900 kart
więcej jest kart wydanych.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Ile taka karta kosztuje?
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
W zależności od tego jaki pakiet pani wybierze od 30 zł ten ulgowy najtańszy,
normalny to jest 50 zł, a można go rozbudowywać, więc możemy dojść maksymalnie
do 160 zł.

PUNKT - 8
Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2019 r.

Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Punkty informacji turystycznej, a więc bardzo ważna dla nas rzecz. Port Lotniczy
Gdańsk to jest punkt informacji, który funkcjonuje 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu, przez cały rok. Galeria Handlowa Madison. Teraz od maja są wydłużone
godziny funkcjonowania. Były to godziny od 9 do17, a teraz do godz. 19 funkcjonują.
Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej i to jest nasz główny punkt mieszczący
się przy ul. Długi Targ 28/29 tuż przy Zielonej Bramie i rzeczywiście już w maju
przeżywał prawdziwe oblężenie turystów, przede wszystkim pytanie, które zadawali
to co rozbić jak jest taka straszna pogoda. Uruchamiamy też nowe punkty, które
dosłownie za 3 dni, a więc Gdański Ogród Zoologiczny. Wiem, że w zeszłym roku się
ogromną popularnością cieszył. Ten punkt tak naprawdę już działał w maju, ale
tylko w weekendy. Od lipca on już będzie działał codziennie. Teraz w czerwcu
jeszcze też w weekendy. Wyspa Sobieszewska, która bardzo podobnie jak Gdański
Ogród Zoologiczny, także na nabrzeżu Westerplatte. To jest tam, gdzie przypływają
statki pasażerskie duże, które mają po 200-300 metrów. Oprócz tego obstawiamy
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zawsze wydarzenia plenerowe, ponieważ staramy się być dokładnie tam, gdzie jest
jak najwięcej turystów, gdzie najwięcej osób potrzebuje informacji, czyli Jarmark
Św. Dominika. Oczywiście zawsze hit. Tam jest z reguły kilka punktów, przeważnie
3. A także mamy 1 punkt na Baltic Sail, gdzie na tą imprezę ściągają tłumy. Oprócz
tego Informacja Turystyczna PTTK, także Pomorskie Centrum Informacji
Turystycznej w Bramie Wyżynnej, służą pomocą. Jak państwo widzicie 420 000
turystów skorzystało z usług IT w 2018 roku z liczby łącznej 3 110 755. Czyli można
powiedzieć, że bardzo wiele osób cały czas korzysta z tych tradycyjnych punktów.
Dlaczego mówię cały czas, bo wiadomo, że teraz jak gdzieś się wybieramy to bardzo
często po prostu bierzemy komórki i szukamy informacji przez Internet, ale okazuje
się, że sporo osób też chce przyjść, porozmawiać, zapytać, wziąć klasyczną,
papierową mapkę, która wszędzie ma zasięg i zwiedzać Gdańsk.

Najważniejsze wydarzenia odbywające się w Gdańsku w okresie wysokiego sezonu to
zaczynamy już teraz i to jest święto Wolności i Solidarności, Jarmark Św. Dominika,
Festiwal Szekspirowski, Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA,
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Festiwal Goldbergowski oraz
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Baltic Sail, gdzie będziemy współpracować, gdzie będziemy obecni. Współpracujemy
także z Policją, ponieważ bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo turystów i to
staramy się na bieżąco monitorować, a więc to są te wydarzenia, które będą objęte
szczególnym dozorem Policji. Nic w tym dziwnego. Takie miejsca, takie wydarzenia,
które gromadzą bardzo wiele osób z reguły gromadzą też ten niepożądany element,
czyli np. kieszonkowców i innych nieprzyjemnych typów.

Bezpieczny turysta to jest dokładnie to, a więc wzmożone kontrole w rejonach
najbardziej turystycznych w Gdańsku, zresztą inne miasta robią podobnie, wystarczy
wymienić Sopot.
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Inna rzecz to jest program skierowany do dzieci generalnie do dzieci osób
żebrzących. Mamy z tym problem co roku. To niestety jak tylko się robi ciepło w
maju to zaczynają się pojawiać na ulicach w zwiększonych ilościach. Niestety często
tak jest, że te dzieci są po prostu siłą tam ściągane, więc jest to fajna alternatywa
jeżeli ktoś może pokazać im, że można troszkę inaczej spędzać czas.

Współpraca Komendy Miejskiej Policji z Komisariatem Wodnej Policji w Gdańsku, bo
plaża i morze to jest jedna z największych atrakcji, jednym z największych
magnesów, które przyciągają turystów do Gdańska, a bezpieczeństwo turystów i
mieszkańców jest absolutnym priorytetem tym bardziej, że w zeszłym roku mieliśmy
parę tragicznych utonięć, które zdarzają się w szczególnie niebezpiecznych rejonach
Wyspy Sobieszewskiej.
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Infolinia dla turystów z zagranicy od 1 czerwca do 30 września 2019 roku, a więc w
sezonie wysokim jest uruchamiana linia w 4 językach: polski, rosyjski, angielski,
niemiecki.

Punkt informacyjny Policji to już dodatkowe. Będą specjalne dyżury policyjne.
Na koniec mogę przytoczyć kilka informacji z danych, które zebraliśmy za zeszły
rok. Mieliśmy 17% więcej turystów niż w roku 2017, w którym to mieliśmy 15%
więcej niż w 2016. To jest skok. To nie jest krok do przodu. To jest skok.
Gigantyczny skok. W zeszłym roku bardzo pomogła nam pogoda. To był rok, gdzie
jak się lato zaczęło w połowie kwietnia to się skończyło w połowie listopada. W tym
roku wiemy już, że raczej tak nie będzie, ale jeżeli chodzi turystów krajowych to
tutaj prym wiodą nasi turyści, a więc województwo pomorskie, na drugim miejscu
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mazowieckie 12,4%, a potem województwo warmińsko-mazurskie sąsiedzi 8,5%.
Jeżeli chodzi o turystów zagranicznych dwa lata temu Niemców było 34%, teraz jest
31,4%, a więc tracą swój prym i na piętach siedzą im Skandynawowie, których jest
30,2%, a więc wzrost o około 10%. To jest gigantyczny wzrost jeżeli chodzi o
Skandynawów. Wielka Brytania 18,5%. Ta liczba utrzymuje się mniej więcej na tym
samym poziomie co dwa lata temu. Turyści przyjeżdżają do nas przede wszystkim
samochodem i to jest 58%, 23,3% samolotem i 13,7% pociągiem, oczywiście chodzi
przede wszystkim o ruch Polski wewnętrznych turystów. Wybierają samochód, tym
bardziej, że wygodny dojazd jest Autostradą A1, czy tym bardziej teraz otwartą S7
pomiędzy Gdańskiem i Elblągiem, to ułatwia podjęcie decyzji co do spędzenia czasu
w Gdańsku. 52% przyjechało wypocząć – taki był ich główny cel, spacerowali 56,4%,
46% zwiedzało, 36,3% robili zakupy i co zwiedzali, na pierwszym miejscu
niespodzianka molo w Brzeźnie 16,3%, pogoda, w zeszłym roku to było molo w
Brzeźnie, 69% naszych gości to turyści z Polski, 31% z zagranicy, ocena obsługi
turystycznej, ocena w ogóle pobytu swojego i miasta Gdańska to 8,82% w 10
stopniowej skali czyli cały czas utrzymuje się na tym samym bardzo wysokim
poziomie z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o sezon to w zeszłym roku w okresie wakacyjnym
było ponad milion turystów, a w całym roku ponad trzy. To świadczy o tym, że ta
sezonowość w Gdańsku się kończy już dawno, bo w tej chwili widzimy jaka jest ilość
turystów, bo od kwietnia zaczynają się odbywać statki wycieczkowe i ten ruch
weekendowy zwłaszcza jest widoczny.
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
W zeszłym roku był rekord 74 zawinięcia jednostek do portu Gdańsk.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
To tylko się cieszyć. A czy nie ma problemów, nie docierają takie sygnały z bazą
noclegową w takim mocnym sezonie typu jak jest Jarmark na przykład, że turyści
nie znajdują tych miejsc noclegowych? To się cały czas rozwija, ale…
Pan Michał Brandt – przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej
To się cały czas rozwija, ale gdyby nawet była jakaś luka to zatykają szybko RBNB,
które teraz na całym świecie ma plusy, ma i minusy, ale jeżeli chodzi o dostępność
miejsc noclegowych to w Gdańsku nie ma żadnych problemów. Dużo jeszcze nam
brakuje do tego poziomu zapchania, zobaczmy na Amsterdam, ale wystarczy
zobaczyć jaka jest sama baza hotelowa, czy na przykład na Wyspie Spichrzów teraz
powstał już częściowo jest otwarty 4 gwiazdkowy Radisson, czy Holiday Inn, który
niebawem też się otworzy, także ten wzrost jest bardzo dynamiczny.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy są jeszcze jakieś pytania? Trzymamy kciuki za sezon, żeby był równie dobry jak
ten przed nami. Dziękujemy bardzo. Proszę panie dyrektorze.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Chciałbym przedstawić przygotowania Gdańskiego Ośrodka Sportu do sezonu letniego
2019. Wystartujemy w tym roku z ilością 8 kąpielisk strzeżonych. Pierwsze już będą
otwarte od 1 czerwca przy molo w Brzeźnie odcinek 100-metrowy, a pozostałe
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sukcesywnie od 15 czerwca. Są to kąpieliska Jelitkowo, Jelitkowo Klipper, Molo
Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle o raz Świbno. Łącznie
będzie to ok 1400 metrów linii brzegowej, która będzie objęta opieką ratowników.
Oprócz tego będzie całodobowe Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego przy molo
w Brzeźnie.
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Jeżeli chodzi o sprzęt, którym dysponujemy to łodzie, skutery, deski ratownicze,
quady, łodzie wiosłowe i z tym będą nasi ratownicy służyć pomocą.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę plażową to są całosezonowe kładki dla
niepełnosprawnych oraz osób, które korzystają z wózków, czyli dla mam z małymi
dziećmi. Będziemy rozbudowywać siłownię na plaży w Jelitkowie. Funkcjonują już
od kilku lat szafki depozytowe, sukcesywnie będziemy je naprawiać Brzeźno, Stogi
oraz toaletach nowo otwartych przy wyjściach 46, 48, 63 i teraz będziemy jeszcze
budowali kolejne przy kolejnych trzech lokalizacjach. Będą też bezpłatne
wypożyczalnie sprzętu plażowego u ratowników na każdym kąpielisku, zamgławiacze
powstaną w Brzeźnie i na Stogach. Przy wejściu 51 oraz 64 są ustawione place
zabaw, które się cieszą bardzo dużą popularnością. Jest to miejsce, gdzie nie tylko
w sezonie dzieci spędzają czas, ale też w okresach poza letnich.
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Kilka programów będzie realizowanych m. in. programy związane z oznakowaniem
dzieci opaską z napisem, gdzie jest nr do mamy lub do centrum ratownictwa.
Program mały uciekinier to jest do dzieci, które się gdzieś zgubią i się odnajdą,
dostają taką koszulkę. Dzielny pacjent to już służby medyczne, jak będzie jakieś
drobne skaleczenie czy jakieś zasłabnięcie to takie dziecko dostanie też koszulkę.
Będziemy prowadzić też zajęcia edukacyjne z młodzieżą Mały ratownik. Będzie
prowadzona strona e-kąpieliska, gdzie będzie informacja o warunkach pogodowych,
o sinicach, ewentualnie, a mam nadzieję, że ich nie będzie i o imprezach, które się
odbywają na kąpieliskach. Będą też realizowane kładki, które będą umożliwiały
dostęp
niepełnosprawnym
oraz
kąpiel
w
wózkach
specjalnych
dla
niepełnosprawnych. Będzie funkcjonowała biblioteka bezpłatna plażowa, gdzie
będzie można skorzystać.
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Gdzie będzie możliwość skorzystania przez niepełnosprawnych z tych wózków?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Stogi i Brzeźno. Amfibie. Są na slajdach, pokaże je. Niepełnosprawny jest
przymocowywany specjalnymi pasami. To są urządzenia sprowadzone, zakupione
przez nas w Hiszpanii, szerokie opony, są to aluminiowe konstrukcje, pływaki po
bokach żółte, niepełnosprawny wsiadając na to jest zapinany w pasy, wprowadzany
przez ratownika do wody. Należy zgłosić się po prostu do ratowników. Jest to często
pierwszy kontakt niepełnosprawnego z falą, z morzem, to jest niesamowite
przeżycie, emocje, łzy wzruszenia i rzeczy, które warto robić dla ludzi, bo nie
doświadczą tego nigdy w innych okolicznościach.
Przejdźmy dalej do kolejnych slajdów. To są nowe konstrukcje. Ten biały jest
bardziej zaawansowany oczywiście, po prawej stronie to jest projekt. W zeszłym
roku rozstrzygnęliśmy postępowanie na 10-letnie plażowe pary, był rok takiego
rozruchu, wytyczyliśmy pewne zadania, nawet załączona była koncepcja jak to ma
wyglądać, ma to być zrobione z drewna, estetyczne, o określonej powierzchni,
jednolite i już w tej chwili powstają te bary na plażach. Dwie lokalizacje wejście 50
i 52 niestety dzierżawcy przeholowali w zeszłym roku i dali zbyt wysoką dzierżawę, o
ile pamiętam 125 tys. zł za sezon, więc ludzie nie wytrzymali tego obciążenia
finansowego, przeliczyli się z kosztami, rozkładania, składania. Niestety w tym roku
pojawili się następni, którzy spróbowali szczęścia i dali jeszcze większą kwotę więc
temat się powtórzy za jakiś czas, ale życzę powodzenia, mimo, że rok był bardzo
dobry to nie udało się spiąć tego finansowo tym, którzy zrezygnowali. Oczywiście
przepadło wadium i koszty zostały też zatrzymane. Następni nasi dzierżawcy mają
też rok na to, żeby przygotować się do realizacji tej inwestycji według naszych
wytycznych. Mam nadzieję, że uda im się, chociaż matematyka jest nieubłagalna.

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Oni muszą po sezonie to zabrać?
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak, zabrać, składować.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy mają jakieś pierwszeństwo w kolejnym roku?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Mają 10-letnią dzierżawę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Chyba, że sami zrezygnują.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak. Staliśmy się też proszę państwa jako Gdański Ośrodek Sportu potentatem w
toaletach. Mamy ich już kilka przy Zielonej Bramie, na Stogach po lewej stronie na
zdjęciu, która jest wzorcową toaletą, Prezydent Grzelak zdecydował, że toalety,
które powstały przy wejściach 46, 48, 50 i 63 trafią też do GOS-u. Są w budowie przy
wejściach 60, 75 i 78. Tam, w układzie, kiedy były Gdańskie Nieruchomości toalety
były wynajmowane, czyli inaczej Gdańskie Nieruchomości płaciły za to, że był
operator. Natomiast odwróciliśmy tą sytuację i mamy w okresie 3-letnim ok 100 tys.
zł dzierżawę z tych toalet przychodu zamiast kosztów także znacząco się bilans dla
miasta poprawił. Mamy nadzieję, że będzie to funkcjonowało dobrze. To jest
dzierżawa od kilku tygodni i na razie to działa poprawnie.

Powstaje też Gdański stadion letni, który będzie miał nazwę Lotos Stadion Letni.
Jest to umowa podpisana z dzierżawcą na okres 10-letni do 2027 roku. Jest to
popularne miejsce spotkań gdańszczan. Są to rozgrywki w najwyższej klasie
rozgrywkowej w piłce siatkowej, w piłce ręcznej, w piłce nożnej, puchar Polski,
mistrzostwa Polski, szereg innych dyscyplin, strongmeni będą tam się spotyka, a
także turnieje i animacje dla dzieci i młodzieży oraz turnieje ogólnodostępne.
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To jest właśnie program.

Jeżeli chodzi o Gdański Ośrodek Sportu to planujemy w okresie letnim zorganizować
kilka imprez prestiżowych, m. in. Triathlon Gdańsk, zawody kolarskie XC Gdańsk o
Puchar Prezydenta, Mistrzostwa Polski w Inland Skimboardingu w Jelitkowie
tradycyjnie, Plażowy Zumba Maraton, Festyn w Krainie Zabawy oraz zajęcia i
treningi na plaży takie jak zumba, skimboarding, Letnia Szkoła Ratownictwa.
Dalej prowadzimy programy Aktywuj się cykl bezpłatnych zajęć w dyscyplinach
sportu jak aktywnościach poprzez Nordic Walking, jogę, zumbę, czy też street
badminton, czy ostatnio też wprowadzone treningi boule.
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Pływalnie miejskie w tym roku, ponieważ zarządzamy 4 pływalniami prowadzimy je
w takim cyklu rotacyjnym. Będziemy je remontować, czyli robić ten sezon
konserwacyjny, ponieważ obiekt musi być konserwowany i rotacyjnie te pływalnie
będą wyłączane i damy szansę mieszkańcom przez całe lato dostępu do obiektów,
aby nie wszystkie były jednocześnie zamknięte. Marina Gdańsk jest przygotowana do
sezonu. Wyzwaniem dla nas będzie na pewno usunięcie jachtu, który już niemal
trzeci rok nam zalega w marinie, ale o tym jeszcze za chwilę powiem.
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To są przystanie, które też są przystosowane do obiektów, Żabi Kruk, Sienna Grobla,
Tamka. Funkcjonują wypożyczalnie sprzętu pływającego. W tej chwili jest oddana w
dzierżawę przystań Żabi Kruk z tyłu Urzędu Marszałkowskiego.
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Planujemy też zorganizować kilka imprez żeglarskich Regaty o Puchar Mariny, a
także Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski, które odbędą się w sierpniu.
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Generał Zaruski to projekt, który realizujemy również. Jesteśmy armatorem z
ramienia Miasta Gdańska. Jest organizowanych wiele imprez. Niektóre z nich są z
dofinansowaniem europejskim jak projekt Baltic Pass realizowany wspólnie jako
przedsięwzięcie międzynarodowe z partnerami z Niemiec i z Litwy. Jesteśmy liderem
tego projektu. Projekt o wartości ponad 1 200 000 Euro. Wyzwania na rok 2019 to
wyciągnięcie wraku, o którym wspomniałem. Jesteśmy już bardzo blisko, ale nie
chcę zapeszać, monitujemy sąd, uprawomocnić się musi wyrok, który mamy o
eksmisję jachtu i mam nadzieję, że to nastąpi jeszcze w czerwcu i przystąpimy do
wyciągnięcia na koszt armatora tej jednostki. Planowana jest realizacja budynku
służb ratowniczych w Jelitkowie w roku bieżącym i to będzie też jednocześnie
zaplecze dla działalności morsów. W dniach 1-12 czerwca jest planowana refulacja
plaż między wejściem 54 a Jelitkowem wejściem 74. Mam nadzieję, że sprawnie
przebiegnie i nie będzie miało to konsekwencji dla sezonu plażowego. Dziękuję za
uwagę i gdyby były jakieś pytania to chętnie odpowiem.

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy bardzo za wszelkie
informacje szczegółowe.

PUNKT - 9
Oferta sportowa dla dzieci i młodzieży na czas wakacji.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Bardzo skrótowo, ponieważ w dniu dzisiejszym była konferencja pani Prezydent,
konferencja w południe zorganizowana w Pałacu Młodzieży. Całość informacji
dostępna jest na stronie gdansk.pl i tam też w najbliższych dniach umieszczony
zostanie taki szczegółowy grafik dotyczący już konkretnych terminów turnusów.
Akcja lato to tradycyjne już działanie w Gdańsku już od kilku lat w połączeniu z
Akcją zima stanowią też taką unikalną ofertę miasta chodzi o zajęcia półkolonijne,
więc coś, czego nie znajdziemy w takiej skali w innych miastach w Polsce. Zajęcia
półkolonijne całkowicie bezpłatne i są to 2-tygodniowe turnusy w gdańskich szkołach
podstawowych. Opieka minimum 8-godzinna w ciągu dnia. Oczywiście możliwe jest
też wyżywienie i wtedy jest dodatkowa odpłatność ze strony rodziców, zajęcia
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bezpłatne, natomiast jeżeli są jakieś w ramach akcji wyjścia do kina to oczywiście
koszty te rodzice muszą ponosić. Jeżeli chodzi o kwotę, którą zabezpieczyliśmy w
tym roku to jest półtorej miliona złotych z czego 1,2 mln zł to jest koszt zajęć w
samych szkołach, natomiast 300 tys. zł to są koszty, które ponosimy jako miasto na
dodatkową ofertę organizacji pozarządowych np. ZHP. Jeżeli chodzi o te lokalizacje
to tak na dobrą sprawę są to szkoły, które są rozmieszczone w niemal wszystkich
dzielnicach miasta i jest to oferta równomiernie rzeczywiście rozłożona po całym
mieście. Łącznie 52 lokalizacje. Blisko 6200 miejsc dla dzieci z Gdańska. Prawie
25000 godzin zajęć, w każdej z tych placówek 2 tygodnie. Natomiast w Pałacu
Młodzieży tych tygodni będzie więcej. Mamy 4 tygodnie. Nie ma też systemu
kolejkowego, więc nie obowiązuje tutaj system kto pierwszy ten lepszy, po prostu
wnioski jeżeli chodzi o zapisanie się na zajęcia należy składać w wybranej przez
siebie placówce. Te miejsca były też w poprzednim roku, a więc nie obawiamy się,
że tych miejsc może zabraknąć. Jeżeli byłaby taka potrzeba to możemy zawsze tą
liczbę godzin zwiększyć. Co ważne, 10 czerwca rozpoczynamy zapisy. Porównując
rok do roku to w roku 2017 mieliśmy 32 szkoły, w zeszłym roku było 43, a w tym roku
52 placówki. Natomiast mówię o tej kwocie, która została przeznaczona ilość godzin,
natomiast ważne jest też, że podtrzymujemy też te nasze decyzje związane z
wykorzystaniem środków „po strajkowych” znaczy te kwoty, które są teraz spłacane
przez nauczycieli w ratach, wracają do budżetów placówek i jeżeli rzeczywiście
będzie taka wola to dyrektorzy już będą mogli wnioskować do nas w najbliższych
dniach do 3 czerwca o przesuniecie tych środków na umowy zlecenie i nauczyciele,
którzy taką wolę wykażą będą mogli takie umowy zawierać na dodatkowe zajęcia
właśnie w ramach Akcji lato, więc całkiem możliwe, że tych godzin, turnusów będzie
jeszcze więcej. Oczywiście dodatkowa oferta jest obecna nie tylko dotyczy placówek
szkolnych, ale też instytucji miejskich. Gdański Ośrodek Sportu bardzo ciekawą
ofertę przygotował, też Hevelianum, Muzeum Gdańska, Archipelag Kultury itp.
Dziękuję bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do ostatniego
punktu.

PUNKT - 10
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Korespondencja została wysłana na maila. Mam nadzieję, że każdy się z nią
zapoznał. Czy są jakieś wolne wnioski, sprawy wniesione? Nie widzę.
W związku z tym, że nie było więcej spraw związanych z tym punktem
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym
posiedzenie zakończono – godz. 17:40.
Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak
Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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