BRMG.0012.57.2020.KSiT

PROTOKÓŁ Nr 19-5/2020
Z dziewiętnastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 27
maja 2020 roku, a rozpoczęło o godz. 15:00 z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez
aplikację MS TEAMS.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i 2 (lista gości) do protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 19 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła obecność członków
Komisji:
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – obecny
Radna Barbara Imianowska – nieobecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Beata Jankowiak - obecna
Następnie 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 624 – w zakresie działania Komisji.
Referuje: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 625 – w
zakresie działania Komisji.
Referuje: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3. MEVO – aktualna sytuacja.
Przedstawia: Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

4. Baza Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu – potrzeby, a możliwości
realizacyjne Miasta.
Przedstawiają: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych, Pan
Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Pan Adam Korol – Dyrektor Biura
Prezydenta ds. Sportu

5. Modernizacja, remonty istniejących pływalni.
Przedstawia: Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
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6. Funkcjonowanie punktów handlowych i ogródków gastronomicznych w sezonie
letnim w obecnej sytuacji.
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedstawiciel
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

7. Obecna sytuacja w turystyce.
Przedstawia: Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej, pan
Łukasz Wysoki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie, które wyglądało
następująco:
Radna Kamila Błaszczyk – za
Radny Piotr Dzik – za
Radna Barbara Imianowska – nieobecna
Radny Przemysław Malak – za
Radny Lech Wałęsa – za
Radna Beata Jankowiak - za
Głosowanie:
5 za – jednogłośnie
Karta do głosowania dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 624 – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
28 maja 2020 r. BRMG.0006.157.2020).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry państwu, pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli
chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są to drobne zmiany na
przedsięwzięciach dotyczących równych działań na infrastrukturze. Jednym z takich
zmian jest przeniesienie drobnej kwoty 15 800 zł z Programu Modernizacji basenów
przyszkolnych na dokumentację dla przyszłych projektów i jest zmiana dotycząca
zwiększenia środków o tą drobną kwotę na dokumentację dotyczącą budowy
lodowiska przy ul. Jabłoniowej w związku ze zmianą zakresu opracowań rozszerzenia
wariantów wykonawca dostanie o tą kwotę więcej wynagrodzenia i też okres
realizacji wydłuży się i do końca kwietnia zakładane jest przygotowanie tej
dokumentacji. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
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pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 624 – w zakresie
działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 624 – w zakresie działania
Komisji. (Opinia nr 19-5/36-6/2020)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 625 – w
zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z28
maja 2020 r. BRMG.0006.158.2020).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Jeżeli chodzi o
zmiany w budżecie roku 2020 to proponujemy zwiększyć o kwotę 1 586 000 zł
wydatki dla Rad Dzielnic na drobne inwestycje w dzielnicach. Są to środki w
równowartości środków niewykorzystanych w roku 2019 przez te Rady Dzielnic, które
w tej chwili wskazały do realizacji i uzgodniły ze służbami miejskimi drobne
inwestycje do realizacji na terenie dzielnic. Dziękuję bardzo.
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 625 – w zakresie
działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 625 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr 19-5/37-7/2020)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT - 3
MEVO – aktualna sytuacja.
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Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego
MEVO w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
Jesteśmy na etapie dialogu konkurencyjnego, do którego już wpłynęły zgłoszenia w
zeszłym tygodniu. Te zgłoszenia wpłynęły od 3 firm. Teraz jesteśmy w trakcie
sprawdzania warunków udziału w dialogu konkurencyjnym. Poprosiliśmy te firmy o
uzupełnienie tych dokumentów. Myślę, że w poniedziałek powinniśmy mieć już
wyniki naszych prac komisji przetargowej, która podejmie decyzję czy firmy
spełniają te warunki, których wymagaliśmy w ogłoszeniu o dialogu konkurencyjnym i
kolejnym krokiem jest zaproszenie tych firm do rozmów. Razem z tym
zaproszeniem, które planujemy wysłać do naszych potencjalnych wykonawców w
poniedziałek mamy przygotowany zestaw pytań do wykonawców, które muszą i
chcielibyśmy, żeby nam przed pierwszym spotkaniem, które planujemy w połowie
czerwca z nimi odpowiedzieć, żeby merytorycznie już przygotować do tego
spotkania. Trzy firmy, które zgłosiły się do dialogu konkurencyjnego jest konsorcjum
BikeU i Freebike. Oni współpracują już ze sobą od kilku lat. BikeU miał system w
Krakowie. Freebike jest firmą, która działa w całej Europie. Mają też doświadczenie
z rowerami elektrycznymi. Kolejną firmą jest Hiszpańska firma wchodząca w skład
bardzo dużego konsorcjum i jest to Marfina. Mają systemy i w Londynie i w
Helsinkach, też systemy rowerowe, natomiast w grupie kapitałowej oni mają też
największy system rowerowy, czyli Paryż z 20 tys. rowerów, w tym rowerami
elektrycznymi. Oni też przystępują do dialogu wraz z Polską firmą, która produkuje
rowery i jest to Geovelo. Ostatnią firmą jest Nextbike Polska, która myślę i państwu
i nam jest dobrze znana. My w tym momencie zgłoszeń musimy przyjąć to
zgłoszenie, natomiast zweryfikujemy dokumenty, czy spełniają warunki i będziemy
podejmować komisją przetargową dalej decyzje co dalej z tą firmą. Oprócz tego my
przygotowując się do projektowania nowego systemu, który chcemy uruchomić jak
najszybciej zleciliśmy, albo jesteśmy w trakcie zlecania trzech analiz. Robimy
pierwszą taką analizę to jest badanie użytkowników MEVO, która ma nam pokazać
wartości abonamentów na jakie użytkownicy mogą się zgodzić. Też chcemy zbadać
co wpływa na to, że wybierają rower publiczny, co wpływa na to i jak chcą by ten
system wyglądał, czy to ma być rower tradycyjny czy ma być rower ze
wspomaganiem elektrycznym. Wyniki powinny być tych badań i opracowanie całe w
przyszłym tygodniu, do wtedy jest termin. Kolejna rzecz to jest analiza modelu
funkcjonowania systemu rowerowego i to ma pokazać jakie systemy są w całej
Europie, jakie są plusy i minusy tych rozwiązań stosowanych w Europie i jak ma się
to przełożyć na nasz system. Robią to specjaliści z Polski i z Europy, którzy zajmują
się tą tematyką od lat, więc to są osoby z doświadczeniem. Tą analizę powinniśmy
mieć do końca tego tygodnia, najpóźniej do początku przyszłego tygodnia i kolejna
rzecz to jest kolejny krok to są analizy finansowe, czyli już stricte, które pokażą
nam jakie są koszty poszczególnych modeli, które będą rekomendowane do
wdrożenia tak, żebyśmy wiedzieli jakie są wartości, bo system na pewno, mając
doświadczenia z NB Tricity wiemy jak to jest ważne, więc tu chcemy się też
zabezpieczyć z tej strony, żeby oszacować koszty. Jeszcze powiem, że z tymi
dwoma ostatnimi firmami będziemy współpracować w całym procesie wyboru
wykonawcy systemu, więc nie kończy się nasza współpraca na przygotowaniu
dokumentów, tylko oni też są włączeni w dialog konkurencyjny, będą opiniować
rozwiązania, które będziemy wypracowywać w toku spotkań z wykonawcami i też
analizować finansowo jakie rozwiązania są najlepsze tak, żeby zabezpieczyć finanse
i żeby nie było dużego ryzyka, że znów projekt będzie niewypłacalny.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania?
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Mogłabym prosić o przedstawienie takiego ramowego mniej więcej harmonogramu
dojścia teraz do uruchomienia tego systemu? Czyli jak to czasowo się będzie teraz
kształtowało ten cały dialog konkurencyjny i kiedy rzeczywiście w realny sposób
mogą być podpisane umowy i zacznie być realizowany ten projekt? Druga rzecz
chciałam się dowiedzieć czy znana jest skala odzewu osób w tej ankiecie, która była
udostępniona w Internecie. Czy rzeczywiście jest duży odzew uczestników? Czy
rzeczywiście będzie to miarodajne narzędzie dzięki temu do przeprowadzonej
później analizy? Dziękuję.
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego
MEVO w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
Co do pierwszego pytania jak będzie wyglądało to teraz w harmonogramie, my
planujemy bardzo intensywne prace w dialogu konkurencyjnym i w zaproponowanym
harmonogramie widzimy, że jest możliwość podpisania umowy na koniec sierpnia,
początek września, ale to wszystko zależy od tych rozmów jak one będą się toczyły,
ale to jest to realny termin. Średnio czas uruchomienia od momentu podpisania
umowy to jest ok 6-7 miesięcy, więc spodziewamy się, że na wiosnę przyszłego roku
rowery powinny jeździć po metropolii. A drugie pytanie ankieta. To robią
specjaliści, którzy zajmują się takimi badaniami. Tam oszacowana grupa docelowa
jest 1400 osób, które mają tą ankietę wypełnić. My ją udostępnialiśmy dlatego, że
wybraliśmy 6 gmin, w których są bardzo dokładne badania, i z których chcieliśmy
zbada użytkowników i mieliśmy problem z mniejszymi gminami. Trójmiasto akurat
bardzo ładnie odpowiedziało i już nawet przed udostępnieniem tej ankiety szerzej
mieliśmy odpowiednią grupę osób przebadanych, natomiast na dzisiaj już ta grupa
jest pełna, nie ma żadnych braków, więc żadnego opóźnienia nie powinno być.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W
takim razie bardzo dziękujemy. Na pewno będziemy jeszcze za parę miesięcy pytać
jak będzie wyglądać sytuacja, a teraz dziękujemy za wyjaśnienie i wszelkie
informacje. Dziękuję.

PUNKT - 4 i 5
Baza Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu – potrzeby, a możliwości
realizacyjne Miasta.
Modernizacja, remonty istniejących pływalni.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
Szanowni państwo, witam serdecznie, postaram się pokrótce przybliżyć tematy. Jeśli
chodzi o pkt 4 to on będzie w sobie też zawierał pkt 5, bo jednym z działań
planowanych na najbliższe lata są modernizacje i remonty istniejących pływalni,
więc jeśli pani przewodnicząca pozwoli to przejdziemy po prostu przez te tematy i
postaram się to w pigułce spiąć.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Oczywiście, że możemy połączyć te tematy.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
Szanowni państwo jeśli chodzi o to co planujemy dalej w zakresie sportów w
dziedzinie inwestycyjnej, bo modernizacje również tutaj korzystają ze środków z
paragrafów inwestycyjnych. W obszarze sportu myślę, że możemy wyodrębnić kilka
takich łącznych pozycji. Niektóre są programami, niektóre pojedynczymi zadaniami.
Na pewno chciałbym powiedzieć chwilkę o programie modernizacji boisk, o basenach
właśnie wspomnianych, o lodowisku, o GOKF-ie, również o centrum sportowym
Letnica, bo jeśli mówimy o planach to musimy też również mówić o takich, które
mogą być bardzo dużymi zadaniami i wymagają wyszukania środków zewnętrznych.
Więc poczynając od programu budowy boisk pierwotnie zabezpieczyliśmy na lata
2020 i następne 2021 i 2022 kwotę po 3 mln zł. Natomiast z punktu widzenia tej
sytuacji związanej z koronawirusem w mieście pani Prezydent powołała komitet
inwestycyjny, który uruchamia zadania czy odblokowuje zadania przekazując
ewentualnie informacje o przyblokowanych środkach, zamrożonych środkach na ten
trudny okres i środki związane z budową w roku 2020 zostały zamrożone o 1 mln zł,
natomiast to pozwala nam realizować zadania, o których za chwilę powiem
przesuwając płatności, korzystając z płatności dwóch lat. W związku z tym boiska
przy szkole jeśli chodzi o boiska to w tym momencie mamy szkołę przy Reja. Tutaj
realizacja boiska sportowego, wielofunkcyjnego z bieżnią i skocznią w dal z
infrastrukturą towarzyszącą i tutaj mamy konieczność rozłożenia płatności na lata
2020 i 2021, więc ta realizacja rusza. SP nr 83 Stokłosy tutaj mamy zawartą umowę i
jest realizacja z zakończeniem w tym roku, dokładnie jeśli nic się nie zmieni to
będzie to sierpień 2020, mówię, że jeśli nic się nie zmieni, dlatego, że z powodu
koronawirusa i też spec ustawy, które się pojawiały i dały możliwość wykonawcom
skorzystania z uzasadnienia jakim były i ciągle jeszcze są mimo różnych wieści
obostrzenia związane z koronawirusem. Jeśli chodzi o dokumentacje projektowe SP
nr 49 Legionów. Trwa pozyskiwanie dokumentacji projektowej. Zakładamy, że
będziemy też po wakacjach dysponować tą dokumentację projektową. SP nr 81
Siedleckiego tutaj będziemy uruchamiać dokumentację projektową po
wcześniejszych koncepcjach, po ustaleniach, możliwościach tego terenu będziemy
uruchamiać teraz już projektowanie. Przy Conradinum Piramowicza też
projektowana jest modernizacja boiska przy tej szkole. SP nr 55 przy ul. Wolności to
jest boisko wielofunkcyjne. Mamy dokumentację projektową. Tutaj mamy zależność
od koordynacji tego przedsięwzięcia z projektem termomodernizacji, żeby to ze
sobą zgrać musimy czekać na zakończenie termomodernizacji, na którą mamy
zawartą umowę i mamy termin zakończenia luty 2021, w związku z tym będziemy
chcieli i będziemy mogli na zakładkę wchodzić w I kwartale 2021 roku na to boisko
przy SP nr 55. To jeśli chodzi o zakres związany z boiskami. Wspomniałem też o
lodowisku. Dzisiaj nawet była mowa o tym zabezpieczeniu dodatkowych środków
kilkanaście tysięcy złotych, to jest związane z tym, że kończymy pozyskiwać
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koncepcję rozwiązań na lodowisko miejskie całoroczne, co ważne, i to lodowisko jak
państwo wiecie propozycja jego lokalizacji jest przy szeroko rozumianym centrum
przy Jabłoniowej czyli miejscu, gdzie za moment oddamy do ruchu tramwaj z pętlą
tramwajową, gdzie powstała szkoła, przedszkole i tutaj jest teren, na którym
koncepcja jest przeprowadzana. Mamy przesuniecie w czasie, bo do końca czerwca
wykonawca poprosił o czas na zamknięcie i uzasadnione jest to zamkniecie tego
opracowania. To opracowanie ma pozwolić miastu podejmować dalsze decyzje co do
projektowania i ewentualnej realizacji wybranego już wówczas wariantu, czyli
jeszcze trochę i będziemy w stanie opowiedzieć o tym co nam z tej koncepcji
wychodzi. Ona jest w toku i jest kilka miesięcy przesunięcia to już z historii wynika,
kiedy powtarzaliśmy procedurę przetargową. Wspominałem też o GOKF-ie. Tutaj
mamy przygotowaną dokumentację na II etap GOKF-u. On się składa z dwóch części.
I część to zagospodarowanie terenu na zaplecze rozgrywkowe. To są prace głównie
związane z zagospodarowaniem terenu oraz drugą częścią są obiekty kubaturowe.
Łączna wartość tego przedsięwzięcia po pozyskaniu dokumentacji jest dosyć dużym
projektem, ponad 20 mln zł i w związku i z tym o czym wspomniałem wcześniej,
czyli koronawirusem, etapowaniem przedsięwzięć na dzień dzisiejszy chcielibyśmy
uruchomić w pierwszej kolejności pierwszą część tego II etapu, czyli
zagospodarowanie tego terenu na zaplecze rozgrzewkowe. Chcielibyśmy skorzystać
ze środków zabezpieczonych w WPF-ie w przyszłym roku na tym zadaniu, ponieważ
w tym roku te środki zostały zamrożone w ramach decyzji Komitetu Inwestycyjnego.
To zadanie nam się z pewnością przesuwa w czasie, ale żeby tego nie odłożyć
całkowicie, żeby mieć ważność dokumentów, żeby też zagospodarować przestrzeń
wybraliśmy pierwszy, tańszy etap do realizacji. On na pewno będzie stanowił dobre
uzupełnienie tej infrastruktury, która dzisiaj jest na GOKF-ie. Ostatnim punktem, o
którym trzeba tu wspomnieć, przedostatnim, przepraszam, jest centrum sportowe
Letnica, czyli obszar zlokalizowany niedaleko stadionu piłkarskiego naszego. Ten
teren jest przedmiotem analiz już od dłuższego czasu. Staraniem GOS-u została
przygotowana koncepcja możliwości tego terenu, ale też co ważne uzbrojenia go w
niezbędną infrastrukturę. Są to poważne koszty, bo te koszty naszym zdaniem mogą
sięgnąć nawet 100 mln zł, ale to jest takie zadanie, które traktujemy w kategoriach
zadań, które się ziściły muszą mieć finansowanie zewnętrzne. Oczywiście jak
najlepsze,
jak
najkorzystniejsze,
ale
dofinansowanie
zewnętrzne,
najprawdopodobniej podział na etapy, czyli to jest takie zadanie, które ciągle
jeszcze przed nami. Myślę, że mocno rozpoznane na pierwszej fazie programowania,
natomiast na dzisiaj też wiadomo, że jeśli chodzi o źródła finansowania nie są one
dzisiaj na razie dla nas dostępne. Badamy te możliwości. Mówimy o
dofinansowaniach z Ministerstwa Sportu, ale też być może też z jakiejś konstrukcji z
partnerami prywatnymi. Ale to zadanie na dzień dzisiejszy posiada tylko
zabezpieczony wkład własny nawet nie w WPF-ie, tylko w naszych programach,
przygotowaniach i ten wkład własny stanowiłby pewnie ok 10% wartości tego
szacowanego całego przedsięwzięcia, więc przyglądamy się pilnie jak to zadanie
można dalej programować. Nie mamy na dzisiaj dokumentów, które by w jakiś
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sposób straciły ważność. To są wszystko koncepcje, uzgodnienia gestorów sieci, więc
to jest temat przyszłościowy, rozwojowy, ale wymagający finansowania
zewnętrznego z pewnością.
Ostatni punkt, którym chciałbym połączyć tą całą opowieść o tych naszych planach
inwestycyjnych to są właśnie baseny. Jak państwo wiecie myśmy w ramach działania
związanego z basenami po tym jak staraniem i ze środków miejskich pojawiły się 4
nowe baseny to teraz zabraliśmy się za modernizacje istniejących, bo tutaj
najważniejszą kwestią czy równie ważną kwestią był stan tych obiektów, które
dzisiaj istnieją, które wymaga interwencji inwestycyjnej i taka interwencja
inwestycyjna została przewidziana w najbliższych latach na baseny. Spośród tych
basenów, na które została skierowana ten nasz potencjał inwestycyjny to basen przy
Zespole Szkół przy ul. Reja. Basen przy SP nr 42 na Czajkowskiego, basen przy szkole
nr 2 przy ul. Marusarzówny, dwa duże obiekty. Basen przy Zespole Szkół Kreowania
Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego. Najmniejszy w tym zestawie basen przy ul.
Jagiellońskiej przy SP nr 76. Te baseny chcemy zmodernizować. Przygotowane są dla
nich dokumentacje projektowe. Pozostała nam w zasadzie dokumentacja basenu
przy Jagiellońskiej i jesteśmy w trakcie jej pozyskiwania. Zadanie jest rozłożone na
lata 2020-2022. Środki o łącznej kwocie 30 mln zł są przeznaczone na te zadania.
Komitet Inwestycyjny z programu basenowego zamroził kwotę ok 1 mln zł, ale to
nam nie przeszkadza działać. Sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o basen na Reja
jesteśmy na obiekcie. Działamy. Jeśli chodzi o basen przy szkole na Czajkowskiego
to jesteśmy po otwarciu ofert. Łączymy zakres termomodernizacji placówki i
basenu. Odrębne oferty prosiliśmy, na wycenę odrębną tych elementów. Przetarg
był niedawno otwierany i podjęliśmy decyzję o jego pilnym powtórzeniu. To oznacza
nie więcej niż 2 miesiące przesunięcia w czasie, bo liczymy, że zyskamy
korzystniejsze oferty. Dzisiaj przy tym rynku, który jest i który pokazuje, że jednak
zbliżamy się w stronę przejścia z powrotem na rynek zamawiającego, przynajmniej
w przypadku realizacji zadań realizacyjnych, więc chcielibyśmy i powtarzamy
przetarg na SP nr 42. Będziemy uruchamiali przetarg na basen przy ul. Kaczyńskiego.
Tutaj najprawdopodobniej wejście na budowę będzie mogło być, jak wszystko
dobrze pójdzie, zaraz po wakacjach, na przebudowę, modernizację tego obiektu.
Pozostanie nam jeszcze uruchomienie Marusarzówny. Tam też jest dosyć duży zakres
połączony z innymi projektami, więc na pewno w tych latach do 2022 chcemy go
zrealizować i zostanie wtedy basen na Jagiellońskiej. Równolegle też mogą państwo
zauważyć zamówienia i prace pewne uzupełniające przy basenie na Stogach, czy
basenie na Oruni. To są takie wyposażeniowe, ulepszeniowe, poprawiające
funkcjonowanie obiektu. To we współpracy z GOS-em te zamówienie jest
realizowane. I prace takie usterkowe na Osowej, ale to jest wykonawstwo
zastępcze, w związku z tym będziemy dochodzić przed sądem zwrotu tych kosztów
od wykonawcy, z którym się nam tam nie powiodło jeśli chodzi o jakość jego pracy
przy basenie na Osowej. Nie są to stosunkowo duże środki, ale o każdą tutaj
złotówkę będziemy zabiegali i walczyli. Z punktu widzenia tej najbliższej
przyszłości, którą podzieliłbym na taką jeszcze w tej kadencji, w tym okresie do
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roku 2022-2023 to są te zadania, o których wspomniałem pod kątem przygotowania i
projektowania. Zadania, które wymagają pozyskania finansowania to na pewno
sportowa Letnica, lodowisko, bo to też poznamy szacowane koszty, a tak naprawdę
prawdziwe poznamy po dokumentacji, ale tu już ta koncepcja wiele nam powie.
GOKF-, który powiedziałem, etapujemy i ta druga część też nam się w czasie
przesunie i też pewnie szukać będziemy źródeł finansowania, bo tak jak do
pierwszej części GOKF-u, która istnieje, funkcjonuje, mieliśmy ją realizowaną z 50%
wsparciem z Ministerstwa Sportu. To w bardzo dużej pigułce tyle. Gdyby państwo
mieli jakieś pytania to jestem do dyspozycji, gdyby ewentualnie była potrzeba
uzupełnienia przez kolegów dyrektorów to jesteśmy do państwa dyspozycji.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy państwo radni mają pytania na tym etapie? Nikt się nie
zgłosił. Pozwolę sobie zadać pytanie jeżeli chodzi o modernizację basenów. Ile tak
mniej więcej trwa? Rozumiem, że basen musi być zamknięty. Zakładam, że to
wynika po prostu z zakresu prac, ale czy to jest miesiąc, czy to są 3 miesiące? Jka to
wygląda?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
W zależności od zakresu prac i te baseny są różnej wielkości to mówimy o czasie od
kilku miesięcy do kilkunastu. Jest to oczywiście uzgadniane ze szkołami na tyle na
ile jest możliwe. Mówię o czasie sprzed pandemii. Jak zafunkcjonować, żeby szkoły
mogły w najlepszej sytuacji chociaż semestrami operować, funkcjonowania obiektu,
przychodzenia na obiekt, dlatego tutaj staramy się to z placówkami uzgadniać, ale
one są bardzo różne od mniejszego zakresu tak jak np. to będzie Jagiellońska, po
duże naprawdę ogromne zakresy SP nr 42 Czajkowskiego czy Marusarzówny.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
W przypadku właśnie Marusarzówny są klasy sportowe, pływackie. Oni dalej muszą
trenować i rozumiem, że w tym momencie przyjeżdżają na inne baseny? Zakładam,
że tak jest, czyli raczej nie powinno być sytuacji, że 2 w okręgu baseny będą
remontowane w tym samym czasie, czy może tak się zdarzyć?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
Staramy się tego ryzyka uniknąć. W tej chwili nawet też właśnie tak jak
wspominałem basen Marusarzówny jest uruchamiany po to tylko, żeby wstrzelić się
na zakładkę w te zakresy, o których mówiliśmy, ale dodatkowo przy dużych
placówkach jak na Czajkowskiego czy Marusarzówny w zasadzie pracujemy na całej
prawie szkole, więc to wymaga synchronizacji z tym, żeby szkoła mogła
funkcjonować. Oczywiście dzisiaj jest inna sytuacja, ale zakładamy, że od września
uczniowie wrócą więc tak czy inaczej jest tu potrzebna współpraca z placówkami w
trakcie prowadzenia inwestycji, bo całych obiektów nie da się zamknąć, jedynie
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cześć i jeszcze musi to być możliwe do obsłużenia z jednej strony budowy, a z
drugiej strony funkcjonowania placówki.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie
widzę. Czy panowie dyrektorzy, pan Adam Korol, pan Leszek Paszkowski, chcieliby
coś dodać do tych punktów?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, więc pan dyrektor Marcin Dawidowski
wyczerpał praktycznie temat nie dając mi szansy w ogóle wypowiedzenia się w tej
materii, ale to dobrze, bo widać, że panuje nad tym wszystkim. Większość tych
obiektów rzeczywiście będzie w dyspozycji Gdańskiego Ośrodka Sportu zarówno ten
przysłowiowy GOKF, który tak naprawdę jest GOS-em, a zadanie nazywa się GOKF,
bo miał dofinansowanie wtedy jeszcze ministerialne, dzięki panu dyrektorowi
Korolowi otrzymaliśmy wsparcie, ówczesnemu Ministrowi Sportu. Jeśli chodzi o
pływalnie to rzeczywiście teraz niedawno Komitet Inwestycyjny nam pozwolił na
realizację tych drobnych usterek na pływalniach tych nowych stosunkowo, czyli
Osowa oraz Stogi. Przed nami jeszcze jedna rzecz, chciałem uzupełnić, którą
będziemy realizowali z własnych środków prawdopodobnie jeżeli pozwoli na to
budżet oczywiście roku 2021, a jest to konieczne, pływalnia na Chełmie ma już 15
lat, jest już wysłużona i bardzo mocno obłożona. Tam jest wielkie wyzwanie jeżeli
chodzi o mieszacze wody w szatni męskiej i wykonujemy teraz dokumentację
projektową, nazywamy to doraźny remont tego segmentu. Tutaj nie idziemy po
środki do Wydziału Projektów Inwestycyjnych, tylko we własnym zakresie chcemy to
zrobić. W tym roku projekt pozyskać, a w przyszłym poprawić ten dyskomfort, o
którym mówię, czyli ciepła woda w szatni męskiej. To w zasadzie, na to nam pewnie
wystarczy w latach przyszłych, bo ten budżet nie zapowiada się zbyt okazale.
Dziękuję serdecznie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Jeszcze w uzupełnieniu wypowiedzi panów dyrektorów słyszeliśmy niedawno jak pan
Premier z panią Minister ogłaszali nowy program zadaszania boisk. Myślę, że w
przyszłym roku będziemy, ale jeszcze musimy z panem dyrektorem to uzgodnić, ale
myślę, że w przyszłym roku będziemy aplikować do tego nowego programu
zadaszania boisk. Będziemy musieli pewnie skalkulować ile będziemy na to
potrzebowali pieniędzy, a ile będziemy mogli uzyskać, bo trudno się nie zgodzić z
panem Premierem i z panią Minister, że bardzo ważne jest jeżeli chodzi o szkolenie
szczególnie młodych piłkarzy, jest możliwość korzystania z boisk także zimą. Taki
duży balon mamy na Meissnera. Bardzo dobrze się sprawdza. Myślę, że to jest temat
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przyszłego roku. Przeliczymy ile będziemy mieli pieniędzy i myślę, że warto do
takiego programu zaaplikować. Rzeczywiście z jakimi skutkami to zawsze jest duża
niewiadoma, ale jak nie złożymy zapytania to nie będziemy wiedzieć. Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jaki jest orientacyjny koszt założenia, wybudowania takiego balonu, przykrycia
boiska?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
To są pewnie różne kwoty. Na tym boisko, na którym mogliśmy zobaczyć pana
Premiera i panią Minister to chyba był dosyć duży koszt, bo to było kilkanaście
milionów złotych, tylko tak naprawdę nie wiemy czy to jest koszt razem z budową
tego boiska i zadaszeniem go. Myślę, że każde boisko to jest indywidualna sprawa.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są pytania na tym etapie ze strony państwa radnych?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Uzupełnię koszt, bo np. Meissnera to jest koszt pełnowymiarowego boiska zadaszenia
to jest koszt ok 2 mln zł. Samego zadaszenia, a ten koszt był jeszcze wyższy, bo w
tym przypadku to boisko musiało jeszcze mieć wybudowaną kurtynę wodną, która by
oddzielała od sąsiednich budynków, pozwolenie na budowę, więc ten koszt
podejrzewam był jeszcze większy, ale to są takiego rzędu kwoty.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Tam z tego co pamiętam ta kwota była zadziwiająco duża.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Na pierwszy rzut oka wydaje się, ze to jest postawienie zwykłego balonu, przykrycie,
co mogłoby się wydawać niewielkim kosztem, ale to ma też swoją specyfikację.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Dokładnie tak jest.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Omówiliśmy dwa punkty razem. Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT - 6
Funkcjonowanie punktów handlowych i ogródków gastronomicznych w sezonie
letnim w obecnej sytuacji.
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Pozwolę sobie zacząć. Witam serdecznie i mam nadzieję, że to już jeden z ostatnich
razów online i będziemy mieli okazję mieć spotkania Komisji na żywo. Powiem
szczerze, że myśmy też przeszli tego rodzaju test, a mianowicie zorganizowane
zostało spotkanie Prezydenta Grzelaka z restauratorami, ponieważ ta branża
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stosunkowo mocno dostała prztyczek w nos jeżeli chodzi o sytuację związaną z
COVID-19. Na chwilę obecną jeżeli chodzi o temat, który tutaj mamy omówić, a
ogródkami gastronomicznymi zajmie się podejrzewam kolega Darek Słodkowski, o ile
z nami jest, natomiast ogólne podejście do funkcjonowania punktów handlowych i
gastronomii w sezonie letnim będą determinowały tak naprawdę decyzje
Ministerstwa Zdrowia i decyzje rządowe. Na chwilę obecną jak dobrze wiemy zostaje
zniesiona od następnego miesiąca od czerwca duża liczba obostrzeń i jeżeli chodzi o
restauracje wszystko tak naprawdę wróci do normy. Pytanie jest zupełnie inne,
pytanie brzmi przede wszystkim kiedy zostaną przywrócone połączenia lotnicze z
naszymi miastami partnerskimi, ponieważ ja ewidentnie widać spacerując po ulicach
Śródmieścia chociażby, że dużo osób jednak, dużo knajpek, restauracji jest jednak
pustych, zwłaszcza jeżeli chodzi o formę popołudniową, zauważyłem, że
zdecydowanie więcej przynajmniej też głosów restauratorów, właścicieli pubów, że
więcej osób przychodzi wieczorem napić się piwa, wina, spotkać ze znajomymi niż
na obiady, przynajmniej taki otrzymuję informacje. Jednak całe szczęście ten temat
zostanie mam nadzieję, że lada moment rozwiązany jeżeli chodzi o otworzenie
granic i powrót ruchu turystycznego. Mówi się o 15 czerwca. Miejmy nadzieję, że ten
termin zostanie utrzymany. Z naszego punktu widzenia mówiąc o Wydziale
Gospodarki Komunalnej na chwilę obecną pomagamy przedsiębiorcom, którzy
otwierają gastronomie na sezon letni. Wydajemy jednorazowe zezwalania jeżeli
chodzi o sprzedaż alkoholu, ponieważ ten miesiąc jest takim miesiącem, kiedy wiele
punktów takich jak np. stocznia będą się otwierały. Bardzo ciekawe na przykład
stocznia może przyjąć w jednym momencie aż 700 osób w reżimie tym, który na
chwilę obecną obowiązuje, także tak na dobrą sprawę będzie to olbrzymie skupisko
ludzi i sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
750 osób w jednym tak naprawdę miejscu na jednym terenie to będzie pewnego
rodzaju wyzwanie. Następną istotną kwestią jest fakt, że miasto cały czas
przygotowuje się do Jarmarku Św. Dominika, który zapewne odbędzie się w nieco
innej formie. Planowane jest rozrzedzenie kramów, czyli Jarmark będzie na
większej powierzchni, ale w taki sposób prawdopodobnie zostaną ustawione
stanowiska, by ten ruch i tłok był mniejszy. Prawdopodobnie już nie będzie
stanowisk po dwóch stronach ulicy, tylko będą jednostronnie, przez co będzie
troszeczkę luźniej. Jak państwo również wiedzą z konferencji dzisiejszej Premiera
jeżeli chodzi o zwykły handel detaliczny wszystko wraca do normy. Nie ma limitów w
sklepach, zatem wszystkie sprawy związane z handlem będą funkcjonowały tak
naprawdę normalnie poza kwestią dezynfekcji w sezonie letnim. Dla przedsiębiorców
również zostało przygotowane i przekazane informacje dotyczące możliwości
pożyczek. Dyrektor Budnik Urzędu Pracy przekazywał detale w jaki sposób można
tego typu pomoc uzyskać. Zresztą cały czas Gdańsk jest pierwszy jeżeli chodzi o
tempo wydawania i obrabiania dokumentów związanych z tą formą pomocy.
Gdańskie Nieruchomości również obniżyły czynsze jeżeli chodzi o wynajem lokali
komunalnych. Jedyna rzecz, która została jeszcze nierozwiązana to jest temat, który
właśnie w tarczy 4.0 się pojawił, czyli możliwość ubiegania się o zwrot
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niewykorzystanego okresu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zobaczymy jak to będzie
rozwiązane. Różne miasta różnie walczą i różną przyjmują politykę jeżeli chodzi o te
środki. Również co jest istotne jeżeli nic się nie zmieni środki z tzw. kapslowego czy
butelkowego będą mogły być przeznaczone na walkę z COVID, co jest bardzo
ogólnym zapisem i na pewno będą jeszcze zapadały decyzje w którą stronę
ewentualnie nadwyżki można z tej profilaktyki przenieść czy na łagodzenie skutków
gospodarczych czy aranżowanie przestrzeni publicznej. Jest masa pomysłów. To tyle
z mojej strony. OI ogródkach będzie w stanie powiedzieć więcej kolega Słodkowski.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Na tym etapie będziemy mieć pytania. Pani radna Kamila Błaszczyk
bardzo proszę.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Pewnie pan Słodkowski będzie bardziej w temacie, natomiast chciałabym się
dowiedzieć jak wygląda ta sytuacja, czy widać po tych zgłoszeniach na zajęcia pasa
pod ogródki, że jest to mniejsza skala niż w latach ubiegłych, czyli czy widać, że są
jakieś wycofujące się punkty gastronomiczne, których może zabraknąć na mapie
Gdańska w obecnym sezonie? Czy jednak jest tak, że te punkty próbują w jakiś
sposób przetrwać i będą próbowały inicjować ten sezon?
Pan Dariusz Słodkowski – Kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni
Korzystając z okazji, że pierwszy raz zabieram głos to w Dniu Samorządowca
państwu radnym pragnę życzyć wszystkiego dobrego, piękna data i możliwość, że się
spotykamy w rocznicę powołania samorządu. Kilkoro z państwa sami są
restauratorami więc w związku z tym myślę, że ta tematyka funkcjonowania
ogródków gastronomicznych jest państwu bliska. Odpowiadając na pytanie pani
radnej, że nie tylko nie zauważamy spadku liczby zezwoleń na zajęcia pasa
drogowego, a przede wszystkim procedury uzgodnienia ogródków gastronomicznych,
ale wręcz jej wzmożoną ilość, bo po pierwsze ten sezon startuje bardzo późno. Dla
państwa pamięci ogródki w Gdańsku startują pierwotnie w okolicach 10-15 kwietnia.
Tak naprawdę jest to uzależnione od Wielkanocy, wtedy, kiedy jeśli Wielkanoc jest
blisko maja czyli koło 20-go to ogródki już wtedy startują, bo wtedy przyjeżdżają do
Gdańska Rosjanie. COVID, zakaz ruchu, zakaz przemieszczania, przekraczania granic
sprawiło, że te ogródki nie wystartowały i dzisiaj łącznie, grupując to razem z
zasadami wynikającymi z Rozporządzeń one są bardzo dynamiczne. To znaczy
państwo tą specyfikę zauważają, że trochę co innego jest mówione na konferencjach
prasowych, trochę co innego znajduje się w tekście prawa, potem okazuje się, że
pewne rzeczy z wytycznymi są lub nie są i to rodzi pewnego rodzaju problem, żeby
nie wychodzić też w szczegóły, to chcę powiedzieć, że restauratorzy w tym pasie
drogowym, w tych terenach gminnych, bo to nie jest tylko pas drogowy, ale to są
również działki stanowiące inne własności Gminy Miasta Gdańska szukają możliwości
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prowadzenia działalności i tak na przykład w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach
to jednym z takich nowych ogródków jest ogródek, który się otworzył na ul.
Waryńskiego, ale rzeczywiście w skali miasta to jest około 10-12 nowych lokali.
Natomiast uzupełniając ten punkt, to jest też istotne z tego co także wypowiadają
się eksperci, państwu polecam jeśli państwo są zainteresowani funkcjonowaniem
branży gastronomicznej w obliczu COViD-u jest chyba w piątkowej lub sobotniej
Gazecie Wyborczej wywiad z prezesem Cackim, to jest prezes Sfinxa, który
wieszczy, że i tłumaczy te procedury, restauratorzy doskonale je rozumieją i pan
dyrektor Kłos był uprzejmy to zauważyć. Tak, uruchomienie gastronomii teraz, kiedy
restauratorzy mówią, że jest 1/10 1/15 klientów, których było, a jednocześnie
uruchomienie wszystkich kosztów związanych z wypłacaniem pensji, pełnych
czynszów, zatowarowaniem produktów w części, którą trzeba będzie usuwać,
sprawia to, że jeśli tempo zapełniania się gastronomii mówiąc to bardzo
kolokwialnie nie przyspieszy to tak naprawdę nie tylko restauratorzy nie zarabiają,
ale będą generowali straty. W związku z tym te najbliższe miesiące są niezwykle
kluczowe, fantastycznie mądra decyzja nieodwoływania Jarmarku w Gdańsku, jego
konieczności odbycia dla gdańskiej gastronomii, czyli przyjechania tutaj turystów dla
nas też to co dyrektor Kłos wspominał, niezwykle istotne jest uruchomienie ruchu
granicznego, bo tutaj klient norweski, klient skandynawski, zagraniczny jest dużym
udziałem w korzystaniu z tej gastronomii. Brzydko mówiąc ma po prostu
zasobniejszy portfel. To bez tych kilku rzeczy, które się nie wydarzą to kiedy ja
przechodziłem zajmować się ogródkami gastronomicznymi było 130. W zeszłym roku
zakończyliśmy liczbą ok 310-315. Chciałbym i robimy to także wyznaczając nowe
miejsca pod funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, żeby ta liczba
przynajmniej nie była mniejsza, ale tak jak moi przedmówcy powiedzieli kluczowe
są najbliższe miesiące i obserwowanie tych trendów i także mam nadzieję dobre
decyzje czyli np. uruchomienie lotniska w Gdańsku. Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Będę miała
pytanie do pana dyrektora Kłosa, jeżeli chodzi o koncesje, bo te koncesje, które
mogły być możliwie płatne w ratach to są płatne do końca maja z tego co się
orientuję, tak?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Oczywiście.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Generalnie mamy końcówkę maja, czy zauważyliście, że są jakieś zmniejszone
płatności? Czy przedsiębiorcy się zgłaszają, że np. nie chcą płacić? Może jakieś takie
rozmowy się odbywały? Jak to wygląda w ogóle?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zdecydowanie nie. Większość przedsiębiorców wolała zapłacić i mieć kontynuację
takiego zezwolenie. My w momencie, kiedy wpłata nie wpłynie na konto Urzędu to
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następnym razem można się starać aż po 6 miesiącach, zatem była teoretyczne
możliwość, o czym informowaliśmy, żeby sami przedsiębiorcy rezygnowali z tych
zezwoleń i ewentualnie potem mogą jeszcze raz wnioskować, jest krótsza przerwa,
ale nie było zbyt wielu osób zainteresowanych tym rozwiązaniem. Niektórzy
korzystali, ale to też jest raptem kilkanaście przypadków zezwoleń cateringowych
jak gastronomia wracała do normalności. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo
poza tymi działaniami, o których mówił kolega Słodkowski i o których ja
wspominałem są jeszcze działania tzw. miękkie. Tutaj myślę, że nawet następna
osoba, która będzie mówić w następnym punkcie czyli prezes Wysocki też będzie w
stanie powiedzieć dwa słowa podsumowując sytuację w turystyce, ale też są
kampanie, które przygotowuje wspólnie Biuro Prezydenta z GOT-em, czyli Bądź
turystą w swoim mieście i kampania, która będzie mówiła i zapraszała gości z tych
miast, które mają połączenia lotnicze i będą miały wznowione połączenia lotnicze, o
co się modlimy, z Gdańskiem to właśnie w tych miastach też będą informacje
zapraszające szczególnie do Gdańska w tym trudnym czasie. Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT - 7
Obecna sytuacja w turystyce.
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Dzień dobry państwu. Jak tak słucham to pozostaje mi tylko przytaknąć i powiedzieć
tak, pan dyrektor Kłos już powiedział prawie wszystko, pan dyrektor Słodkowski też,
więc o ruchu lotniczym wiemy już wszystko, więc jeżeli macie państwo jakieś
pytania to chętnie odpowiem. Oczywiście żartuję. Myślę, że jeżeli chodzi o sytuację
w turystyce to wszyscy widzimy jak jest i rzeczywiście z niecierpliwością czekamy na
różnego rodzaju odmrożenia gospodarki, natomiast nie ukrywam, że czekamy na to
odmrażanie z pewnymi wytycznymi, których na dzień dzisiejszy w dużej mierze też
brakuje i to jest chyba taki największy mankament, który na dzień dzisiejszy
widzimy. To znaczy łatwo jest powiedzieć otwórzcie hotel tylko nie powiem wam na
jakich zasadach i to trochę na dzień dzisiejszy wygląda łącznie z tym, że są pomysły,
aczkolwiek one nie są w żaden sposób ukonstytuowane, aby stworzyć w Polskiej
Organizacji Turystycznej pewien certyfikat bezpieczeństwa dla obiektów.
Początkowy pomysł był taki, żeby to chociaż lokalne Organizacje Turystyczne czy
regionalne Organizacje Turystyczne takie certyfikaty wydawały, natomiast bez
żadnych uregulowań prawnych, mocy prawnych, więc chciano z takich organizacji
zrobić drugi Sanepid co widzimy, że nie do końca idzie to w tym kierunku, ale nie
spotykamy się to to, żeby narzekać, ale też żeby powiedzieć gdzie jesteśmy, jak
wyglądamy. Rzeczywiście Gdańsk jest miastem wyjątkowym, specyficznym, gdzie
rozkład ruchu krajowego i turystycznego jest o wiele bardziej zrównoważony niż w
innych częściach kraju. To znaczy u nas jest relatywnie więcej turystów z zagranicy,
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głównie z basenu Morza Bałtyckiego niż w innych miastach. Może tutaj wyjątkiem
jest Kraków. Patrząc na to co przed nami to rzeczywiście z niecierpliwością czekamy
na wznowienie ruchu lotniczego. 1 czerwca wraca ruch krajowy. Wiemy, że będą to
bezpośrednie połączenia z Warszawą, z Krakowem, Wrocławiem, więc ta sytuacja w
ruchu lotniczym krajowym też delikatnie się zmieni i będą to połączenia
bezpośrednie bez połączeń przesiadkowych, czyli ta siatka połączeń krajowych
będzie ułożona w ten sposób, że nie będzie już połączeń typu Kraków, poczekasz
godzinę w Warszawie i polecisz do Gdańska. Ona będzie bazowała ze względów
bezpieczeństwa na połączeniach bezpośrednich, więc tych połączeń i przepływów
ludzkich będzie też relatywnie mniej. Oczywiście jeżeli mówimy o ruchu krajowym
to tutaj ruch kolejowy jest dla nas równie ważny. Natomiast co ważne. Na dzień
dzisiejszy śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy o kilka kroków do przodu jeżeli
chodzi o przygotowania. My pod koniec marca jako Gdańska Organizacja Turystyczna
wspólnie z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zrobiliśmy badania na
branży turystycznej. To było ponad 249 firm przebadanych, ponad 90 z Gdańska, ale
pokusiliśmy się o badania całego regionu. Takie badania będziemy na przestrzeni
przyszłego tygodnia jeszcze powtarzali, żebyśmy zobaczyli jak teraz wygląda
sytuacja z punktu widzenia już uzyskanych środków pomocowych i pewnych działań
podjętych w tzw. międzyczasie, chociażby spotkań z branżą, czy przygotowania
pewnych planów promocyjnych. Ale do czego zmierzam. Rzeczywiście jak państwo
się możecie domyślić w tamtym czasie początek pandemii i sytuacja w branży w
ogóle była dramatyczna, a więc wiele rzeczy kupiłeś na pewnych potrzebach
pomocowych, finansowych, natomiast już w tamtym czasie dla nas było bardzo
ważna wytyczna, gdzie branża sama zauważała, że pomoc tu i teraz to nie wszystko,
ale przygotowanie do kampanii promocyjnych, przygotowanie do mocnych działań w
momencie, kiedy będziemy wracali już do codzienności po COVID-owej jest tak samo
ważna jeżeli nie ważniejsza niż doraźne przeżycie firmy w branży turystycznej i
dokładnie to o czym wspomniał też pan dyrektor Kłos. Taką kampanię wspólnie z
Biurem Prezydenta przygotowaliśmy. Kampania, która nosi nazwę Back to Gdańsk
jest skierowana do trzech grup klientów. Czyli z jednej strony zauważaliśmy dużą
potrzebę i szansę w tych ponad 470 tys. osób, które mieszkają w Gdańsku, a które z
naszych badań, bo badania na mieszkańcach też przeprowadzaliśmy, wynika, że
ponad 65% osób mieszkających w Gdańsku nie zna szczegółowo jego atrakcji. To
mówimy o atrakcjach turystycznych, o ofercie kulturalnej, o ofercie spędzenia czasu
wolnego i tą szansę chcemy wykorzystać, aby rzeczywiście gdańszczanie też w tym
trudnym momencie dla branży turystycznej byli turystami w swoim mieście. U nas
ma to o tyle, Kraków też już próbował takiej kampanii bardzo wstępnie, natomiast u
nich idzie to dosyć mozolnie, natomiast z różnych względów my jesteśmy o wiele
lepiej przygotowani narzędziowo do takiego działania. Tutaj mówię chociażby o
projekcie jakim jest Gdańska Karta Mieszkańca, która na dzień dzisiejszy ma ponad
250 tys. aktywnych użytkowników i pozwala nam oferować mieszkańcom i dojść do
mieszkańców z informacją rzeczywiście bezpośrednio o atrakcjach, zachęcać ich do
korzystania z poszczególnych atrakcji czy też przygotowania poszczególnych
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pakietów, aby mogli z danych atrakcji skorzystać w mieście, wiec to jest tak jakby
pierwszy etap kampanii, który już się powoli rozpoczyna. On się rozpoczął i
komunikujemy ją pod tytułem Czas na Gdańsk i Zostań turystą w swoim mieście,
które będzie już rozwijane bardzo szczegółowo. Drugą grupą docelową są to
mieszkańcy województwa pomorskiego i poszerzanie na turystów krajowych z racji
jak widzimy stopniowego odmrażania i powolnego otwierania ruchu lotniczego.
Chcemy ruszyć i wykorzystać sytuację oferty Gdańska dla mieszkańców pomorskiego
i Polski jako jeden z pierwszej linii promocji turystycznej. Też chcemy wykorzystać
fakt, tutaj jeszcze nie mamy szczegółów, może szczegóły już są, ale nie ma
szczegółów wdrożeniowych takich projektów jak bony turystyczne, aby jednak ten
klient krajowy przed podjęciem decyzji do pojechania gdzieś indziej wybrał po
prostu nas jako swój pierwszy cel podróży. Tutaj też nie ukrywam, że predestynuje
nas im szybciej ta branża zostanie odmrożona tym większe mamy szanse w tym
okresie letnim, bo tutaj muszę sobie pozwolić na uwagę do pana dyrektora Kłosa, ze
sezon w Gdańsku trwa cały rok, wiec ten okres letni chcemy wykorzystać jak
najbardziej efektywnie. Kolejną grupą, do której będziemy taką kampanię kierować
będą to turyści zagraniczni bazując na wznowionych połączeniach lotniczych i na
miastach, z którymi te połączenia lotnicze zostaną przywrócone, czyli pobyty
weekendowe, city brake-owe, ale celujemy w destynacje, które nie są dalej jak 2
godziny lot do Gdańska i rzeczywiście te loty zostaną odmrożone, a więc jest to
wszystko o tyle ważne, że będziemy w sytuacji, gdzie tak naprawdę nie tylko cała
Polska, ale cała Europa i cały świat w tym samym momencie powiedzą przyjedźcie
co nas, my jesteśmy najfajniejsi, więc tutaj też te kampanie muszą być
przygotowane odpowiednio. Różne kraje europejskie, nie wiem czy państwo
widzieliście, chociażby Sycylia już ma plan dopłacania turystom do przyjeżdżania do
nich, więc to nie będzie proste też się przebić z tą informacją, natomiast widzimy
dużą potrzebę i mamy te kampanie przemyślane. Biorąc pod uwagę współpracę z
naszymi miastami partnerskimi też jestem praktycznie w codziennym kontakcie z
moimi odpowiednikami z Warszawy, z Łodzi, z Poznania, to z pełną
odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że jesteśmy na chwilę obecną najlepiej
przygotowani i jeżeli chodzi o plany teraz je będziemy wdrażać, więc to jest jeszcze
ważniejsze, bo plany planami, ale ta cała kwestia wdrożeniowa tej kampanii jest
niezmiernie ważna, bo sytuacja w branży nie jest ciekawa z punktu widzenia tych
kwestii, o których już było wspominane wcześniej i to też chyba było najważniejsze
w tych wszystkich rzeczach, które wynikały z naszych badań, że branża oczywiście
potrzebowała wsparcia finansowego i dalej go potrzebuje, natomiast jedną rzeczą,
która pomaga podejmować decyzje o otwieraniu hoteli, otwieraniu restauracji,
barów to jest pewna wizja już przyszłości i ludzie muszą widzieć sens ponoszenia
kosztów, ponoszenia pracy, odpalenia biznesów na nowo, żeby widzieli światełko w
tunelu, że wszyscy łączymy szable do tego, żeby co goście do nas przyjeżdżali, bo
łatwo jest powiedzieć i dlatego też będziemy przeprowadzali te badania ponowne,
żeby te nastroje cały czas badań na bieżąco i mieć tą informację, ale ważne jest to,
że środki pomocowe, które pomagały przetrwać one były zaplanowane na okres
17

trzech miesięcy, dlatego też mieliśmy pomiędzy marcem, a majem bardzo duży
odsetek zawieszania działalności bądź zamykania działalności właśnie ze względu na
to, że na tamtym etapie jeszcze nie było dokładnych planów co dalej, więc
rozmawialiśmy z branżą i z przedstawicielami branży, że często bardziej się opłacało
zawiesić działalność bądź zamknąć biznes na chwilę obecną niż zadłużać się, ponosić
koszty, bo nie wiadomo było kiedy ta branża powoli ruszy i czy będzie w ogóle chęć,
żeby ją szybko odmrażać, dlatego ważne jest też, żebyśmy te działania promocyjne
konkretne kontynuowali. Tak jak wspomniałem, duży potencjał widzimy w samych
mieszkańcach Gdańska, których też badamy i poprzez projekt Gdańskiej Karty
Mieszkańca poprzez cały system i tutaj to jest też bardzo ważne, że zarówno te
badania konsumenckie jak i badania wśród firm z branży turystycznej pomagają nam
w przygotowaniu i wdrożeniu konkretnego planu działania na kolejne miesiące i lata.
Mógłbym tak długo, ale może macie państwo jakieś pytania, więc jeżeli cokolwiek
tutaj może jeszcze pan Andrzej Socik chciałby do tego dodać to śmiało. Jeżeli są
jakieś pytania to też służę swoją osobą.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Szanowni państwo radni, czy macie państwo pytania? Panie Andrzeju?
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Chciałbym trochę optymizmu wlać do tych wszystkich informacji, ponieważ jak się
miesiąc temu spotykaliśmy to wszystko było praktycznie pozamykane, hotele,
restauracje, nic nie działało. Dzisiaj trochę jest lżej. Za chwilę będą już będą
działać w pełnym zakresie, łącznie z basenami i z całą infrastrukturą, która się
znajduje. Jednego co dzisiaj rzeczywiście brakuje to jest kwestia dostępności. Nasze
działania są nakierunkowane na turystę zagranicznego i to głównie Skandynawia,
Niemcy, Anglia, itd. i dopóki nie będą wznowione te loty i otwarte lotnisko to
możemy tutaj różne dywagacje prowadzić. Natomiast dzisiaj rzeczywiście czego
potrzeba było? Na pewno wszyscy są gotowi otworzyć swoje usługi, tylko potrzeba im
turystów, potrzeba klienta, który musi mieć możliwość tutaj dojechania, ale od 6
czerwca będzie możliwość zorganizowania imprez plenerowych do 150 osób, to też
już jest jakiś argument, bo to jest dodatkowy atut dla turysty, który chce tu
przyjechać, bo musi przyjechać po coś.
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Dodam jeszcze jedną rzecz, że rzeczywiście to co też ważne i myślę to co też
zostało zauważone gdzieś my też nie spaliśmy w trakcie tej pandemii i chociażby
prowadziliśmy akcję, która odbiła się dosyć szerokim echem zarówno w kraju jak i
zagranicą. Teraz przeszliśmy już na komunikację, że de facto już jesteśmy gotowi,
więc staramy się szukać jak najwięcej pozytywów w tej całej sytuacji, więc myślę,
że z punktu widzenia też branży i nas jako osób odpowiedzialnych za rzeczy
promocyjne z branżą turystyczną też widzimy zmianę w samej branży i żeby to też
źle nie zabrzmiało, bo to nie jest łatwy biznes, natomiast wydaje mi się, że teraz
będzie nam łatwiej też mówić o pewnych rzeczach wspólnych, promocyjnych, o
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pewnych rzeczach związanych z budowaniem wspólnych produktów. To co przez
ostatnie 3 lata próbowaliśmy mozolnie z branżą wypracowywać teraz drastycznie
przyspieszyło i to jest pozytyw, którego wcześniej myślę nie do końca wszyscy go
widzieli, więc ja nie ukrywam, że będąc z natury takim niepoprawnym optymistą
widzę w tym dużą szansę, że wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi i oczywiście to co
jest dla nas ważne, z jednej strony było niepokojące z badań, które
przeprowadzaliśmy, że sama branża widzi zagrożenie konkurencyjności
wewnętrznej, gdzie zaczęliśmy też prowadzić pewien taki proces kwazi edukacyjny,
tak go nazwijmy i zaczęliśmy przeformatowywać ten projekt, że my teraz nie
możemy być konkurencyjni wewnętrznie, a wręcz musimy bardziej ze sobą
współpracować, bo konkurencja jest w innych miastach, w innych regionach, w
innych krajach, a nie u nas wewnątrz miasta, bo my tą ofertę musimy uzupełniać, a
nie gdzieś wzajemnie się wykluczać, więc myślę, że tutaj jest duże światełko w
tunelu i to nie jest pociąg, że z tego wyjdziemy dużo mocniejsi z punktu widzenia
samej oferty, której mamy i podejścia do tego jakiego klienta chcemy tutaj mieć.
Dziękuję.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, proszę państwa, jedna ważna rzecz, może
mała, niezbyt istotna, ale od soboty pozbędziemy się maseczek, a to jest też jeden z
argumentów bezpieczeństwa. Jak pokażemy się na zewnątrz, że u nas jest już na
tyle bezpiecznie, że nie musimy się aż tak zabezpieczać przez zarażeniem to też jest
argument dla potencjalnych osób, które chcą dany region czy dane miejsce
odwiedzić. Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Zapewne zaproszę państwa też za miesiąc, żebyśmy mieli też takie
porównanie jak to będzie wyglądało po ściągnięciu tych wszystkich obostrzeń, bo
faktycznie tak jak pan Andrzej zauważył miesiąc temu rozmawialiśmy w zupełnie
innych nastrojach. Dzisiaj też rozmawiamy w zupełnie innych nastrojach, więc
miejmy nadzieję, że idzie wszystko ku dobremu. Będziemy trzymać kciuki. Dziękuję
serdecznie. Nie widzę pytań ze strony radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT - 8
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Barbara Imianowska przeprosiła za spóźnienie, które wynikało z obowiązków
zawodowych.
W związku z tym, że nie było zgłoszonych spraw związanych z tym punktem
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i sprawdziła
listę obecności członków Komisji:
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – nieobecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
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Radny Przemysław Malak – obecny
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Beata Jankowiak - obecna
Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:15.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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