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PROTOKÓŁ Nr 18-4/2020
Z osiemnastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 29
kwietnia 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 i 2 do
protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 18 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła obecność członków
Komisji:
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
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 w sprawie określenia
sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich
przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020 – druk nr 581.
Referuje: Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok – w zakresie
działania Komisji.
Przedstawiają: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Emilia Kosińska – Zastępca
Skarbnika Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego, Pan Adam Korol –
Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu, Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka
Sportu, Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej

3. Rozwój infrastruktury
prysznice).

na

gdańskich

plażach

(toalety,

przebieralnie,

Przedstawiają: Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Pan Marcin
Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

1

4. Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2020 r. w obecnej
sytuacji.
Przedstawiają: Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej, Pan
Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Pan Adam Korol – Dyrektor Biura
Prezydenta ds. Sportu

5. 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 – za
Radny Przemysław Malak – za
Radny Lech Wałęsa – za
Radna Beata Jankowiak - za
Głosowanie:
6 za – jednogłośnie
Karta do głosowania dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych
do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020 – druk nr 581.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
30 kwietnia 2020 r. BRMG.0006.114.2020).
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska, w imieniu wnioskodawcy
przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Jak co roku Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwałę w sprawie
określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk. Ta propozycja tej uchwały
praktycznie się niczym nie różni od tej ilości długości linii brzegowej, która była rok
temu w roku 2019. Prześlę państwu taką tabelę, która jednoznacznie przedstawia
porównania odnośnie otwarcia. Praktycznie niczym się nie różni z tym co było w
2019 roku. Zastanawialiśmy się czy w okresie COVID nie zmienić tej uchwały, ale po
analizie prawnej okazało się, że ta uchwała mówi o dopuszczeniu kąpielisk. To nie
znaczy, że musza być otwarte, gdyż np. są zamykane kiedy jest silny wiatr lub inne
warunki np. epidemiologiczne. W związku z tym podjęcie tej uchwały w takim
samym kształcie jak było w 2019 r. niczego nie zmienia, gdyż daje możliwość
funkcjonowania kąpielisk.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie otworzyła dyskusję.
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Panie dyrektorze czy nie musielibyśmy podjąć dodatkowo jutro uchwały, która by
umożliwiała ewentualne obniżenie czynszu dla dzierżawców, czy to jest we władaniu
GOS-u?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dzisiaj dzierżawcy lokali oraz dzierżawcy terenów czyli
zabudowanych bądź niezabudowanych mają na kwiecień zniżkę.

nieruchomości

Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Mówię o plażach. Nie rozumie pan mojego pytania. Uchwała, którą wczoraj
opiniowaliśmy, która umożliwia nawet za maj i za czerwiec też obniżkę czynszu
dotyczy również plaż.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To dotyczy terenów, więc jeżeli to dotyczy też działek.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Lokalów użytkowych. Czy plaż też?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Ale w maju jeszcze na ten czas jeszcze nikt się nie ustawił, że tak powiem, na plaży.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Dalej nie rozumie pan mojego pytania panie dyrektorze. Czy uchwała, którą
podejmiemy jutro, którą miałem na komisji we wtorek, która umożliwia panu
Prezydentowi Grzelakowi obniżenie stawki czynszu. Czy to również dotyczy plaż?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Dziękuję.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 581.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Macieja Lorka – Dyrektora Wydziału Środowiska, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 581.
(Opinia nr 18-4/34-4/2020)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok – w zakresie
działania Komisji.
(Pismo WBMIP-I.3034.2034923.TS, WBMIP-I.3034.2038358.TS – korekta)
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Powiem o ogólnej realizacji budżetu, a szczegóły przedstawią dyrektorzy wydziałów
i jednostek. Jeżeli chodzi o zrealizowane dochody budżetowe w roku 2019 to kwota
planowanych dochodów była 3 mld 700 mln zł, natomiast wykonanie zamknęło się
kwotą 3 mld 623 mln zł. Realizacja po stronie planu dochodów wyniosła prawie 98%.
Jeżeli chodzi o wydatki to zostały zrealizowane na poziomie 3 mld 746 mln zł, 92%
planu. Tak ukształtowany poziom zrealizowanych dochodów i wydatków zamknął się
budżet roku 2019 deficytem w wysokości 123 mln zł. Tradycyjnie głównymi źródłami
dochodów tej kwoty zrealizowanej w wysokości 3 mld 623 mln zł największy udział
mają udziały w podatkach państwowych, to jest podatek dochodowy od osób
fizycznych, prawnych i udział w podatku od czynności cywilno-prawnych.
Zrealizowane dochody z tych trzech źródeł wyniosły 1 mld 180 mln zł. Wykonane
zostały ponad plan 13 mln zł. W strukturze dochodów to jest prawie 33%. Podatki i
opłaty lokalne w 2019 roku to kwota 530 mln zł, w tych 530 mln zł 506 mln zł to jest
podatek od nieruchomości. Tutaj realizacja planu wyniosła 100,5%. Subwencje i
dotacje z budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 1 mld 152 mln zł, 99%
planu. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na kwotę planowaną 269 mln zł wykonany
165 mln zł, nie zrealizowano 104 mln zł i dotyczyło to przede wszystkim realizacji
zadań inwestycyjnych, które harmonogramem przesunęły się wydatki z roku 2019 na
lata następne i też odpowiednio dotacje zostaną uzyskane przez miasto w latach
następnych, co już zostało zmienione w budżecie roku 2020, czy też w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata następne zmianami na sesji w marcu. Wydatki ogółem
tak jak wspomniałam zostały zrealizowane na poziomie 3 mld 746 mln zł. Z tego
wydatki bieżące to 3 mld 066 mln zł, natomiast wydatki majątkowe zostały
zrealizowane na poziomie 679 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem to jest 18%. Wydatki bieżące tak jak zawsze w tej kwocie 3 mld 066 mln zł
największy udział mają wydatki na edukację. Była to kwota w roku 2019 996 mln zł.
Realizacja planu tutaj wyniosła prawie 97%. Innymi takimi znacznymi wydatkami to
są te związane z komunikacją i utrzymaniem dróg 520 mln zł, procent realizacji
budżetu w tym obszarze 98%. Jeżeli mówimy jeszcze o realizacji zadań
inwestycyjnych, majątkowych w roku 2019 tak jak wspomniałam realizacja wyniosła
79%. Wynikało to przede wszystkim z przedłużających się procedur przetargowych,
rosnących cen usług, które powodowały często konieczność powtarzania przetargów.
Zdarzało się też, że brak wykonawców, a raczej zasobów ludzkich doprowadzał do
tego, że wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu odstępowali od realizacji zadań. W
roku 2019 realizowane były też zadania z Budżetu Obywatelskiego, gdzie się nałożyły
3 lata realizacji. Budżet Obywatelski roku 2017 realizowane były 3 zadania. Zostały
one ukończone. Budżet Obywatelski roku 2018 realizacja była zaplanowana dla 53
zadań, a zrealizowano nie wszystkie na kwotę 9 mln zł i Budżet Obywatelki roku
2019 kwota zaplanowana to było 19 mln zł, a zrealizowano 3,3 mln zł. 82 zadania
były przewidziane do realizacji, ale okres ich realizacji jest zakładany 2 lata. W roku
2019 dług miasta na koniec roku wyniósł 929 mln zł. Stanowił 25,6% dochodów
ogółem. Jeszcze taka ciekawostka podsumowująca jeżeli chodzi o dochody per
capita w roku 2019 wyniosły one 7739 zł. W porównaniu do roku 2018 wzrosły o 689
zł, natomiast wydatki per capita w roku 2019 to jest 8000 zł i wzrosły w stosunku do
roku 2018 o 890 zł. Dziękuję bardzo.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy na tym etapie są jakieś pytania ze strony państwa radnych?
Nie widzę, nikt się nie zgłasza. W takim razie bardzo prosimy Dyrektora Biura
Prezydenta ds. Sportu o zaprezentowanie.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Dzień dobry, witam wszystkich. Wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu w
zakresie dochodów plan na 2019 r. zakładał 0 dochodów, a wykonanie było na
poziomie 8444 zł. Taka informacja dla państwa radnych, że Biuro Prezydenta ds.
Sportu zyskuje dochody ze zwrotu podatku VAT od wydatków promocyjnych oraz ze
zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W
zakresie wydatków limit tych wydatków na rok 2019 wynosił 26 974 891 zł, a
wykonanie w 2019 r. to 25 566 208 zł co stanowi 94,78% przyznanego limitu. W
Biurze Prezydenta ds. Sportu funkcjonują dwa referaty. Powiem państwu jak
wyglądał ten podział środków na referaty. Referat Sportu limit na rok 2019 to 6 mln
023 313 zł, a wykonanie było na poziomie 5 mln 805 742 zł, czyli 96,39% zakładanej
kwoty. Nie wiem, czy państwu czytać te szczegółowe liczby, ale powiem na co
zostały przeznaczone te pieniądze, m. in. na Baltic Sail, Sportowe Twarze Gdańska,
kultura fizyczna i sport to przede wszystkim dotacje, nagrody Top Talent, piłka
nożna i pozostała działalność sportowa. Oczywiście największą kwotą w Referacie
Sportu to jest kwota dotacji, którą przyznajemy gdańskim klubom. W Referacie
Imprez Sportowych limit na rok 2019 wynosił 20 951 578 zł, a wykorzystano
19 760 466 zł, co stanowi 94,32% zaplanowanego budżetu. Referat Imprez
Sportowych to przede wszystkim promocja, promocja podczas imprez i wydarzeń
sportowych i promocja poprzez gdańskie kluby sportowe. To są dwa największe
punkty, w których ta kwota środków jest zdecydowanie największa. Oczywiście mam
wymienione wszystkie te usługi, które zrealizowano. Jeżeli państwo radni chcą to
mogę przeczytać. Jeżeli nie to jestem do dyspozycji jeśli chodzi o pytania. Dziękuję
bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jakieś pytania na tym etapie? Nie widzę. Poproszę teraz pana
dyrektora Leszka Paszkowskiego o zaprezentowanie wykonania budżetu.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Pani przewodnicząca, szanowni radni, Gdański Ośrodek Sportu w roku 2019
dysponował budżetem w wysokości 34 375 014 zł. Wykonano budżet w wysokości
34 187 008 zł co stanowi 99,45% planu. Z tego największa cześć została wydana na
zakup usług, która polegała na zakupie ochrony, sprzątania pływalni, sprzątania
plaż, pomiarów czasów, zakup usług ratowniczych na pływalniach, przeglądy
budowlane oraz serwisy sprzętu. To kwota 12 233 000 zł. Wynagrodzenia osobowe
9 600 000 zł, zakup energii 3 980 000 zł, zakup usług remontowych 1 815 000 zł i w
tych usługach remontowych były to usługi związane z naprawą systemu dostępu na
boisku na Traugutta. Były to usługi związane z odtworzeniem nawierzchni drogi
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wewnętrznej też przy Traugutta, remont ławek na stadionie żużlowym, remont
systemu centrali wentylacyjnej na pływalni Chełm i to była kwota prawie 500 000 zł.
Na przystaniach jachtowych wymieniliśmy cześć pomostów na Marinie oraz na
Tamka. Dokonaliśmy też remontu przystani jachtowej wymiana zbutwiałych belek
odbojowych na przystani Sienna Grobla. Także dokonaliśmy naprawy pomostów i
balustrad na molo w Brzeźnie. Jeżeli chodzi o inne wydatki to także pozyskaliśmy
pieniądze na projekt europejski Baltic Pass, który to realizowaliśmy w roku 2019.
Jeżeli chodzi o dochody to one miały kwotę planowaną 8 659 000 zł, a uzyskaliśmy
kwotę 9 787 883 zł czyli ponad 1,1 mln zł więcej, to stanowiło 113,4% naszego planu.
Największa część tych naszych dochodów wynikała z dzierżaw i najmu naszego
majątku. To jest 5,3 mln zł to jest 99,3% planu oraz z usług i to jest 4 010 266 zł co
stanowiło 137,34% planu. Do tego otrzymaliśmy dotacje z Unii Europejskiej w kwocie
251 000 zł. To tyle w skrócie. Dziękuję państwu za uwagę. Gdyby były pytania to
jestem do dyspozycji.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Pani radna Kamila Błaszczyk bardzo proszę.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję. O ile dobrze zrozumiałam w zeszłym roku sfinansowano remont urządzeń
dostępowych na stadion przy Traugutta?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak jest. To było z odszkodowania.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Tak i z tego co pamiętam był właśnie przez brak tego remontu było niemożliwe
organizowane pewnych imprez masowych na tym obiekcie. Lechia miała z tym
problem, żeby na przykład …
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Lechia nie awansowała. Odpadła w pierwszych rundach i te mecze nie mogły się też
odbyć z tego powodu. Dzisiaj też planują te mecze chociażby bez publiczności, żeby
się odbyły, gdzie ten system może nie będzie niezbędny, ale nie mam potwierdzenia
co do tego, że te mecze bez publiczności miałyby się na Traugutta odbyć.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Ale w tej chwili nie ma żadnych przeszkód natury technicznej, żeby imprezy masowe
tam spokojnie z wszelkimi wymogami mogły się odbywać.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak, potwierdzam.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Poprosimy wykonanie budżetu w zakresie turystyki pan Andrzej Socik.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Proszę państwa budżet w zakresie turystyki, którym dysponuje Wydział Polityki
Gospodarczej w planie było 7 502 500 zł, a wykonanie 7 494 574 zł, czyli 99,89%.
Oczywiście większość zadań, gro zadań, które są realizowane w ramach tego
budżetu to są zadania organizowane przez Gdańską Organizację Turystyczną i
Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. I tak pokrótce w kilku punktach
powiem na co te środki były wykorzystane. A więc po pierwsze utrzymanie Systemu
Informacji Turystycznej, za którą odpowiedzialny jest GOT. To są trzy punkty, w tym
jeden całodobowy na lotnisku. W ubiegłym roku ponad 364 tys. turystów skorzystało
z usług z tych punktów. To również organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i
touroperatorów. Takich wizyt w ubiegłym roku się odbyło 58 dla 330 dziennikarzy.
To promocja na targach turystycznych i turystyki biznesowej krajowych i
zagranicznych, m. in. w Wilnie, we Frankfurcie, Helsinkach, Moskwie, Londynie,
Hamburgu. To organizacja dużej konferencji, która już w tym roku miała mieć rangę
międzynarodową, nowe trendy w turystyce. W ubiegłym roku ponad 600 uczestników
wzięło w niej udział, była to już kolejna edycja. Również jak co roku była
prowadzona promocja w destynacjach w uzgodnieniu, w porozumieniu z Portem
Lotniczym i liniami lotniczymi w destynacjach, z którymi Gdańsk ma bezpośrednie
połączenia lotnicze. W ubiegłym roku gdańskie lotnisko przekroczyło magiczną liczbę
obsłużonych turystów i było to 5 376 120 pasażerów. Wzrost prawie 8% w stosunku do
roku 2018. Poza tym takie projekty Gdańskiej Organizacji Turystycznej jak Karta
Turysty, portal Visitgdansk, nowe wersje językowe, Gdańska Karta Mieszkańca
modernizowana, rozszerzana rok rocznie, w zeszłym roku wdrożono takie dla
seniorów czy też w trakcie Jarmarku Św. Dominika były organizowane przejazdy
zabytkowym tramwajem z udziałem przewodnika. Organizowane również były
comiesięczne spacery dla mieszkańców z przewodnikiem i one się cieszą dość dużym
zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad 200 osób. Były trzy takie spacery.
Również w roku ubiegłym, tak jak w latach poprzednich rok rocznie dokonujemy
renowacji szlaków pieszych, które przebiegają w granicach administracyjnych miasta
Gdańska. W ubiegłym roku taką renowację wykonano na 40 km tychże szlaków. To
pokrótce tyle. Jakby były jakieś pytania szczegółowe jestem do dyspozycji.
Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Nie widzę.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie sprawozdania, a
następnie otworzyła dyskusję.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Gdańska za 2019 rok – w zakresie działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i
wyjaśnień przekazanych przez:
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•
•
•
•

Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
Pana Adama Korola – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu,
Pana Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu,
Pana Andrzeja Socika – Głównego Specjalistę w Wydziale Polityki
Gospodarczej.

Następnie Komisja przystąpiła do głosowania, w wyniku którego 4 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok – w
zakresie działania Komisji. (Opinia nr 18-4/35-5/2020)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT - 3
Rozwój infrastruktury na gdańskich plażach (toalety, przebieralnie, prysznice).
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
Witam państwa serdecznie, mam okazję zadebiutować jako Wydział Projektów
Inwestycyjnych. Nastąpiła taka zmiana od 1 kwietnia i to nie jest prima aprilis, ale
oczywiście dalej zajmujemy się inwestycjami. Jeśli chodzi o infrastrukturę plażową
to tutaj w tej chwili z punktu widzenia środków inwestycyjnych i tutaj też z punktu
widzenia zadań na plażach dzielimy ten zakres na dwie części, zakres inwestycyjny i
zakres bieżący. Ja się pozwolę skupić tylko na tym jeśli państwo pozwolicie na tym
zakresie inwestycyjnym, który dotyczy wprost w ramach infrastruktury plażowej
budowy toalet, bo te zadania są przez nas realizowane i w dużym telegraficznym
skrócie jak państwo zapewne wiecie planowaliśmy 7 takich obiektów do 30 m². Te
lokalizacje to były wejścia 46, 48, 50, 60, 63, 75, 78. Po pierwszym podejściu
przetargowym podzieliliśmy na etapy i mamy za sobą zadania oczywiście zrobione w
roku 2018 czyli 46, 50 i 63. Potem pod koniec jeszcze udało nam się 48 odebrać. W
roku 2019 realizowaliśmy dwie lokalizacje 75 i 78. Te realizacje one ostatecznie
zakończyły się odbiorami technicznymi i głównie dotyczyło to sieci wodociągowej do
tych toalet, która się kończyła tak naprawdę w lutym tego roku, 2020 roku. Mieliśmy
też po drodze jeszcze smutną sprawę dewastacji jednego z obiektów. Tutaj
prowadzona jest z jednej strony naprawa, a z drugiej strony odszkodowanie
związane z ubezpieczeniem. W tym momencie pozostaje nam jedna lokalizacja z
tych wszystkich 7, o których mówiłem, czyli toaleta przy wejściu nr 60. Tutaj sprawa
jest bardziej skomplikowana, dlatego że o ile jesteśmy przygotowani do samej
realizacji to mamy kłopot z infrastrukturą, czyli z podpięciem tej toalety do sieci
GIWK-u, a mianowicie ten problem polega na tym, że musimy rozwiązanie takie
najbardziej optymalne, które zaprojektowaliśmy wymaga wejścia na fragmencie
przez teren wspólnoty mieszkaniowej, która nas przez ten teren przepuścić nie chce
i warunki, które stawia już na etapie takiego ostatecznego zatwierdzenia
dokumentacji powodują, że jeszcze ciągle próbujemy, negocjujemy, analizujemy
wersję alternatywną, która jest dużo droższa i może jeszcze uda się nam te
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rozmowy jednak doprowadzić do skutku. Wtedy moglibyśmy zrealizować też i toaletę
przy wejściu nr 60. Mówilibyśmy wtedy o tych 7 lokalizacjach jako komplecie. Z
punktu widzenia zadań takiego właśnie nakładu inwestycyjnego to jest ten zakres.
Oczywiście jeszcze są te działania, mówię w kategorii działań GOS-u, ale to pewnie
już pan dyrektor opowiadając o tym co się działo w 2019, chyba, że jeszcze będzie
chciał coś dodać, bo jesteśmy obaj przy tym punkcie wymienieni, więc jeśli państwo
będziecie mieli jeszcze jakieś pytania do tej części inwestycyjnej to jestem do
dyspozycji, a jeszcze pewnie pan dyrektor Paszkowski będzie chciał coś uzupełnić.
Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Panie dyrektorze Paszkowski bardzo proszę.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Witam pana dyrektora Marcina
Dawidowskiego i pozdrawiam. Toalety całoroczne, te, które były wspomniane 46, 48,
50, 63 i teraz właśnie już jutro będą odbierane toalety przy wejściu 75 i 78 te nowe.
Mamy już wyłonionych wszystkich usługodawców, bo Gdański Ośrodek Sportu nie
zarządza bezpośrednio tymi toaletami. Robią to przedsiębiorcy gdańscy i te usługi są
świadczone przez nich, gdzie do budżetu GOS-u też wpływają środki, bo musimy
zajmować się też toaletami jako jednostka miejska. Ponadto przy wszystkich
punktach naszych gastronomicznych są też ogólnodostępne toalety, bo nasi
dzierżawcy mają obowiązek udostępnić bezpłatnie toalety. Są to wejścia 63, 52, 50,
48, 41. Pozostałe także są przy stadionie letnim, czyli to jest wejście 52, a także w
restauracji Peperino, która jest u zbiegu ulic Hallera oraz ul. Jantarowej, a także
restauracja Karmazyn. To są te wszystkie, które są w zarządzie, w administrowaniu
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Ponadto toalety są przy wejściu 26 na gdańskich Stogach
oraz na Wyspie Sobieszewskiej przy wejściach nr 7, 11 oraz 16. Przenośne toalety
będą postawione przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w pasie nadmorskim jak to robi
co roku oraz przy barach gastronomicznych. Oznakowanie tych toalet będziemy
realizowali też piktogramami, aby wszyscy mogli dotrzeć we właściwe miejsce.
Dziękuję serdecznie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych?
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Pan Dawidowski jaka jest to wspólnota, która utrudnia dojście wody do tej toalety, o
której pan mówił? Jaka to wspólnota utrudnia tam ten przebieg budowy? Wspólnota
mieszkaniowa rozumiem.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Pan dyrektor chyba opuścił nas. Jest na Komisji Zagospodarowania. Musimy go
poprosić o informacje w innym trybie.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Pan dyrektor napisał na czacie. Zapytamy się pani radna jak pan dyrektor wróci, a
jak nie wróci to otrzyma pani informację pisemną.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
Wróciłem. Przepraszam bardzo, równolegle na Zagospodarowaniu Przestrzennym też
jest budżet, ale nie słyszałem pytania.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Pytanie jest takie jak nazywa się wspólnota mieszkaniowa, która utrudnia dojście
wody do budowanej toalety.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych
Mam nadzieję, że nie naruszam żadnej tajemnicy, ale z map też to na pewno widać
wspólnota mieszkaniowa Neptun Park to jest ta właśnie wspólnota. Tutaj my tego
nie odczuwamy w kategoriach takich, że to jest jakby chęć zablokowania całego
przedsięwzięcia, tylko bardziej jakby wspólnota oczekuje pewnych uwarunkowań
dodatkowych jakby w zamian za to przejście przez ich teren i to powoduje, że ta
inwestycja zyskała bardzo duży zakres dodatkowych prac głównie odwodnieniowych,
bo my, przypomnę, chcemy przejść z siecią wod-kan, a tutaj są jeszcze oczekiwania
właśnie, że dodatkowo zajęlibyśmy się sprawą kanalizacji deszczowej, odwodnienia,
tego typu rzeczy i tutaj jakby to trudno nam się na to zgodzić. My proponujemy dużo
mniejszy zakres naszych działań, ale też pracujemy nad alternatywą. Ona będzie na
pewno trochę droższa, bo to jest kwestia innej trasy, ale nie tylko, bo ta inna trasa
wiąże się z kolektorem nie grawitacyjnym, a tłocznym i to wtedy byłby ten
dodatkowy koszt, ale te rozmowy jeszcze trwają. Jest to wspólnota, tak jak
powiedziałem, Neptun Park, która jest na trasie i takie są przepisy, że musimy mieć
zgodę już na etapie projektowania, a co dopiero później na realizację.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dziękuję panu bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie do pana dyrektora Paszkowskiego.
Może ja czegoś nie rozumiem i bym prosiła o wytłumaczenie. Są toalety odpłatne.
Będąc na Stogach są to toalety płatne. Kto decyduje o kwocie za odpłatność toalet?
Niektórzy uważają, że to jest duża kwota. Niektórzy, że powinna być bezpłatna. Jak
to właśnie jest rozwiązane? Kto decyduje o tym?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To są stawki miejskie, które reguluje Zarządzenie Prezydenta.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Stawki miejskie, tak?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak. Są określone graniczne stawki. Natomiast teraz w ostatnim czasie wielu
dzierżawców nie tylko do GOS-u, ale także tych, które są w zarządzie Gdańskich
Nieruchomości zwracało się z prośbą o zwiększenie tych stawek, które od wielu lat
są na niezmienionym poziomie. Związane jest to chociażby z płacą minimalną, która
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rośnie i rentownością całego przedsięwzięcia. Prawdopodobnie te stawki zostaną w
roku jeżeli nie w tym to w najbliższym czasie zwiększone, ten limit górny, bo to jest
ustalane.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czyli rozumiem, że można się spodziewać w tym roku, w tym sezonie stawka może
wzrosnąć?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Może wzrosnąć do 3 zł, ale jeszcze nie ma w tym zakresie prawa miejscowego. Ale
są takie sygnały ze strony przedsiębiorców, którzy prowadzą te biznesy.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dobrze. Dziękuję panu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę. Pozwolę sobie zadać
pytanie do pana dyrektora Paszkowskiego. Jeżeli chodzi o te toalety to czy to są
różne firmy, które zarządzają tymi toaletami? Ile ich ewentualnie jest? Czy jedno
przedsiębiorstwo ma w zarządzie 3 toalety? Czy każda toaleta jest zarządzana przez
kogoś innego?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Jest to kilku przedsiębiorców, ale rzeczywiście ten rynek jest dosyć wąski. Na
ostatni przetarg na toalety 75 i 78 na wejściu, która była rozstrzygana miesiąc temu
to było dwóch chętnych. Stawki były w pobliżu tych stawek minimalnych, ale ten
rynek jest dosyć płytki, ale jest to dosyć nieliczna ilość przedsiębiorców, którzy się
w tym specjalizują i często mają po kilka, kilkanaście toalet nie tylko w Gdańsku,
ale w ogóle na Wybrzeżu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy zdarzyła się tak, że np. zarządzanie jakąś toaletą zmieniali się przedsiębiorcy,
którzy zarządzali tą toaletą? Czy raczej jest płynność? Te umowy są sporządzane co
roku?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
One są przetargowo robione, więc to decyduje cena, więc na to nie mamy wpływu.
Jest to przetargowa forma oddawania w dzierżawę obiektu. Robimy to na 3 lata i
odbywa się to na zasadzie takiej kto przedstawi lepszą ofertę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeszcze jedno pytanie co do toalet. Czy one poza sezonem działają? Czy to zależy
też od tych przedsiębiorców? Czy jest wymóg czy brak obowiązku na przykład?
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Działają całorocznie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję w takim razie. Nie widzę pytań, także przechodzimy do kolejnego punktu.
Bardzo dziękuję.

PUNKT - 4
Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2020 r. w obecnej
sytuacji.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Dobrze, że dodała pani przewodnicząca w porządku w obecnej sytuacji, bo trudno
dzisiaj mówić o przygotowaniu takim standardowym jak to było w latach ubiegłych
do sezonu turystycznego poza oczywiście gotowością plaż, kąpielisk, itd. Natomiast
w związku z tym działania jakie zostały podjęte zarówno przez GOT jak i przez PROT
są kierunkowane w tej chwili głównie na to, żeby wesprzeć branżę turystyczną w
tym trudnym okresie i starać się po prostu działać, żeby turyści o nas nie zapomnieli.
W związku z tym GOT wspólnie z PROT-em przeprowadził w ostatnim tygodniu marca
taką ankietę wśród branży turystycznej. Wzięło w niej udział prawie 250
przedsiębiorców i tam było m. in. były pytania jakie są oczekiwania z ich strony jeśli
chodzi o wsparcie, o udzielenie pomocy. Tutaj oczywiście poza głównym punktem,
czyli pomocą finansową, co oczywiście leży w gestii rządowej, ale również i
samorządów jako drugi element był pomoc, wsparcie w działaniach promocyjnomarketingowych. Okazuje się, że też właśnie przedsiębiorcom wszystkim
prowadzącym działalność w branży turystycznej zależy na tym, żeby w miarę szybko
wrócić do tzw. normalności, bo na pewno te wakacje i ten sezon nie będzie taki jak
był do tej pory. GOT już w tej chwili od kilku tygodni zainicjował taką akcję Gdańsk
will wait, która się spotkała z bardzo dobrym odbiorem. To jest taka Internetowa
kampania. Stała się ona na wzór Gdańska stała się w tej chwili kampanią prawie
ogólnopolską, bo jest reklamowana przez Polską Organizację Turystyczną jako city
will wait i przystąpiły do niej większe miasta Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław i
kolejne deklarują wzięcie w nim udziału. Chodzi właśnie o takie przypomnienie,
żeby turysta o nas pamiętał, wszedł na stronę, zwiedzał sobie online, przypominał
atrakcje, itd. Natomiast po już ustaniu mam nadzieję tego głównego zagrożenia
epidemiologicznego są przygotowywane też działania promocyjne takie jak back to
Gdańsk, czyli po to, żeby zachęcić do powrotu do Gdańska poprzez Kartę
Mieszkańca, Kartę Turysty skierowana właśnie do wewnątrz ta kampania, żeby
mieszkańców zachęcać do tego, żeby korzystali z atrakcji turystycznych, które mają
w Gdańsku, a które najczęściej w okresie wakacji są przez turystów przyjezdnych
odwiedzane, a mieszkańcy może mniej z tego korzystają. To również na bazie
Gdańskiej Karty Mieszkańca jest w trakcie przygotowywania taka dedykowana karta
medyka czyli skierowana do osób z branży medycznej jako wsparcie. Tam będą
różnego rodzaju oferty tak jak jest to w Gdańskiej Karcie Mieszkańca. Oczywiście
jednym z głównych w tej chwili działań jest pomoc branży jeśli chodzi o pomoc
prawną. Zarówno GOT jak i PROT organizują cykliczne takie spotkania oczywiście
online z radcami prawnymi, z prawnikami, którzy przybliżają niuanse w tych
wszystkich zapisach Rozporządzeń, aktów prawnych, które się pojawiają co 2-3
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tygodnie i uszczegóławiają tego typu jak się poruszać w tym prawie, żeby móc
skorzystać z tych ulg, wsparcia, które deklaruje zarówno rząd jak i samorząd. Miasto
utworzyło taką dedykowaną stronę przedsiębiorcy Gdańsk i tam są wszystkie
aktualne możliwości wylinkowane z jakiej formy wsparcia może dany przedsiębiorca
skorzystać. Przygotowywana jest również taka kampania jeśli chodzi o Trójmiasto
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna pracuje nad tym, żeby zaraz po jak
tylko taka możliwość będzie mam nadzieję, że to będzie sierpień, wrzesień, takie są
plany, skierowane zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny w uzgodnieniu
oczywiście z partnerami z branży turystycznej. To tyle. Jeśli byłby jakieś pytania to
jestem do dyspozycji. Chciałbym jeszcze dodać, że wiele imprez zostało odwołanych
albo przełożonych na rok przyszły, co też będzie skutkowało tym, że tych turystów,
gości do nas mniej przyjedzie, bo jak państwo wiecie Euro 2020 się już nie odbędzie.
Miała być strefa kibica organizowana, ale jej nie będzie. Jest odwołany tramwaj
wodny, który maj, czerwiec powinien funkcjonować. Start był zawsze w długi
weekend. Jest na razie odwołany. Pojawiło się światełko w tunelu dzisiaj, pan
Premier Mateusz Morawieckie na konferencji zakomunikował, że będą hotele od 4
maja udostępniane i obiekty noclegowe. W ślad za tym pojawiły się na stronie
Polskiej Organizacji Turystycznej wytyczne dla tych obiektów. Oczywiście będą tam
obostrzenia i najprawdopodobniej na pewno nie będą one będą mogły być w 100%
obłożone te obiekty z zastosowaniem wszelkich rygorów zarówno personel jak i
goście, którzy będą odwiedzali będą musieli się dostosować do tych wymogów, ale
już jest to jakiś tam sygnał pozytywny, bo myśmy, powiem szczerze, że z
pesymizmem podchodzili, że daj Boże, żeby w lipcu albo w połowie lipca dopiero
zaczęło to funkcjonować. Jak to startuje w maju to jest nadzieja, że to pójdzie w
dobrym kierunku. Jako ciekawostkę tylko chciałem podać jak się sytuacja miała na
lotnisku naszym. Więc jeśli chodzi o cały pierwszy kwartał to ten spadek wynosił
11,4%. Jeszcze w styczniu i lutym były wzrosty, natomiast w marcu prawie 60%
spadek jeśli chodzi o obsługę turystów z wiadomych względów. Praktycznie samoloty
nie latają poza jednostkowymi, małymi, nie licząc cargo, które praktycznie na tym
samym poziomie co w I kwartale 2019 zanotowało dobre wyniki. Dziękuję bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy na tym etapie są pytania ze strony państwa radnych?
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Tak, mam pytanie. Czyli z tego co zrozumiałam co pan mówił żaden tramwaj wodny
na razie od początku sezonu nie wypłynie?
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Tak. Maj, czerwiec są wstrzymane rejsy. Co będzie w lipcu nie wiemy. Jeśli będą
dopuszczone większe zgromadzenia to być może tak, natomiast na dziś decyzja jest
taka, że w maju i w czerwcu, mimo, że one w weekendy tylko pływały, dopiero od
zakończenia roku szkolnego były już codzienne, natomiast od 1 maja do zakończenia
roku szkolnego te tramwaje kursowały w cyklu sobota, niedziela.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dziękuję.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Mamy wpisanego w porządku pana Łukasza Wysockiego Prezesa Gdańskiej
Organizacji Turystycznej, ale myślę, że pana Andrzej Socik wyczerpał temat, ale
chyba nawet pana Łukasza z nami nie ma.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Właśnie dlatego mówiłem, bo widziałem, że nie potwierdził, w związku z tym
pozwoliłem sobie powiedzieć za niego.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Już pan Andrzej nam wyczerpał temat za co dziękujemy. Pan Leszek Paszkowski
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu bardzo proszę w tym temacie.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Witam serdecznie. Przygotowanie Gdańskiego Ośrodka Sportu do sezonu letniego.

Mamy 8 kąpielisk morskich: Jelitkowo, Jelitkowo Klipper, Molo Brzeźno, Dom
Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle oraz Świbno. Do udziału w programie
Błękitna Flaga zgłoszonych będziemy mieli 8 kąpielisk, 5 z nich mamy rekomendację
do tego, aby uzyskały taki certyfikat z tego Świbno oraz Klipper po raz pierwszy.
Sezon letni startuje 26 czerwca. Mamy jeszcze chwilę czasu i będzie trwał do 31
sierpnia. Kąpielisko przy Jelitkowskim Klipperze będzie czynne od 1 lipca. W sezonie
będzie pracowało 75 ratowników. Już wkrótce rozpoczniemy przyjmowanie
ratowników do pracy. Przy gdańskim molo funkcjonuje Gdańskie Centrum
Ratownictwa Wodnego. Jest to całodobowa służba.
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Mamy do dyspozycji 6 łodzi motorowych, 2 skutery z platformą ratowniczą, 8 desek
ratowniczych, 10 kajaków oraz łodzie wiosłowe, które służą do monitorowania
kąpielisk.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę plażową to jest całosezonowa kładka z możliwością
wodowania małych pojazdów i to jest w Jelitkowie na wejściu 63. Istnieje też
siłownia, która znajduje się przy wejściu 72, szafki depozytowe dla wczasowiczów
mamy zlokalizowane w Brzeźnie oraz na Stogach. Prysznice plażowe znajdują się w
Brzeźnie przy Domu Zdrojowym oraz na Stogach i w Sobieszewie, Orle. Bezpłatne
wypożyczalnie sprzętu plażowego u ratowników na kąpieliskach, mówię przede
wszystkim o sprzęcie do gry w siatkówkę plażową. Powstaną prawdopodobnie, bo nie
mamy jeszcze potwierdzenia, ale mam nadzieję, że powstaną wzorem lat ubiegłych
zamgławiacze na obiektach na Stogach oraz przy plaży w Brzeźnie.
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Na kąpieliskach znajdują się także place zabaw, które świetnie się sprawdzają jeżeli
chodzi o ich funkcjonowanie. Są to dobrej jakości place zabaw, które GOS posadowił
przy wejściu 51, gdzie znajduje się statek imitowany na żaglowiec Generał Zaruski
oraz kamieniczki na wejściu 64.

Kąpieliska morskie to także działalność profilaktyczna. My realizujemy kilka
projektów jako Gdański Ośrodek Sportu, Mamo tu jestem, który polega na
wydawaniu opasek dla dzieci. Jest też akcja Mały uciekinier, który polega na tym, że
każdemu młodemu człowiekowi, który gdzieś tam się zabłąkał wręczamy na otarcie
łez koszulkę z napisem mały uciekinier, czy też ratownik udziela wsparcia małemu
człowiekowi daje koszulkę z napisem dzielny pacjent. Prowadzimy także szkółkę dla
młodych adeptów ratownictwa. Funkcjonuje strona internetowa e-kąpieliska czyli
taki projekt kąpieliskagdansk.pl, gdzie jest informacja o naszych kąpieliskach czy
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jest czerwona flaga, czy biała, czy też są sinice i inne przydatne dla plażowiczów
informacje tam można poszukiwać. Będziemy także działalni wspólnie z Biblioteką
Miejską i Wojewódzką w zakresie biblioteki plażowej, czyli to będzie bezpłatne
udostępnianie książek. Będziemy także udostępniali wózki dla osób z
niepełnosprawnością, te dwa wózki, platformy amfibie do kąpieli i będą ulokowane
na obiektach w Brzeźnie oraz na kąpielisku Stogi.

Gastronomia plażowa to sezon, w którym coraz więcej obiektów według naszych
wymogów architektonicznych zostaje już realizowanych. One będą powstawały przy
wejściach 41, 48, 50, 52, 63 oraz molo, czyli mówimy o stadionie letnim.
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Toalety nadmorskie, już o nich wspominałem. Jest już ich 6 jeśli chodzi o te stałe,
które są w pasie nadmorskim. Pozostałe 3 są w punktach gastronomicznych oraz przy
punktach plażowych z gastronomią na plaży. One będą jak wspomniałem oznaczone
piktogramami, gdzie można dotrzeć. Powstanie także 15 przebieralni plażowych,
które będą rozlokowane przy kąpieliskach w głównej mierze. Powstanie także, mam
nadzieję, przed sezonem stadion letni i jego termin otwarcie będzie nieco opóźniony
z uwagi na sytuację związaną z VOVID-19. Na obiekcie jak zawsze będą realizowane
imprezy rangi mistrzowskiej z Mistrzostwami Polski w takich dyscyplinach plażowych
jak piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka czy też rugby, a także zajęcia i turnieje
ogólnodostępne animacje.
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Gdański Ośrodek Sportu będzie także realizował projekt Aktywuj się. W tej chwili to
jest wiele dyscyplin, które są realizowane w formie online. Mamy już ponad 3500
fanów na Facebooku. Są to zajęcia głównie z zumby, zumby gold, jogi, ale także
zajęcia i wykłady dietetyka, instruktora sportu, czy też osób, które prowadza
treningi personalne lub treningi biegowe chociażby pan Radosław Dudycz czy Bartosz
Banach, którzy prowadzą zajęcia bądź na temat teorii przygotowania się do imprez
biegowych, albo rowerowych imprez typu MTB.
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Najważniejsze imprezy, pod znakiem zapytania w tej chwili mamy jeszcze Triathlon
Gdańsk, który ma się odbyć w lipcu. Jeszcze decyzji nie podjęliśmy co do jego
odwołania, ale już chyba nieuchronnie się zbliża ten termin ogłoszenia, że ta
impreza nie dojdzie do skutku. Na dzisiaj mamy zakaz organizacji imprez masowych,
natomiast przed nami jeszcze impreza Bieg Westerplatte i jest to 58 edycja, którą
prawdopodobnie będziemy realizowali w formie takiego przedsięwzięcia online,
takiego biegania korespondencyjnego. Uchylę też rąbka tajemnicy, że
prawdopodobnie przy pomocy aplikacji w miesiącu wrześniu będzie można odbyć ten
bieg jeżeli nie dojdzie oczywiście możliwość organizacji tego biegu w formie
tradycyjnej. Przygotowujemy się do takiego rozwiązania. Polegałoby to w skrócie m.
in. na tym, że aplikacja typu garmin bądź endomondo czy inne aplikacje biegowe
będą miały możliwość podłączenia się do trasy, którą zaaranżujemy na google maps i
będzie można w samotności przebiec ten dystans 10 km z Westerplatte do
Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie będzie czas ewidencjonowany i te
wszystkie z tym związane elementy typu spędzenie w gronie biegaczy na liście
startowej, ewentualnie odbiór medalu drogą pocztową będzie możliwy, a tylko bieg
dla 50 osób, bo taki na dzisiaj widzimy możliwości, żeby on się odbył dla osób, które
wygrały ten bieg w latach poprzednich i będą zaproszeni przez nas do wzięcia
udziału w naszym biegu. Miejmy nadzieję, że już cross duathlon będzie mógł się
odbyć, więc mamy nadzieję, że się odbędzie, bo to jest październik, ale to czas
pokaże jak nam pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Kwestia regat Mistrzostwa
Polski ORC jeszcze planujemy zrealizować. Mamy nadzieję, że one się odbędą. Też
stoją pod znakiem zapytania, ale jesteśmy przygotowani na to, że one się odbędą.
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Pływalnie miejskie one są nieczynne, woda jest wypuszczona, prowadzimy prace
remontowe i przygotowawcze, te, które zwykle robiliśmy w sezonie. Natomiast jak
zostaną one otwarte to również one będą funkcjonowały w układzie rotacyjnym tak
jak to miało miejsce w latach minionych.
Jeżeli chodzi o marinę to aplikujemy o Błękitne Flagi również na sezon. Jak już
wspomniałem nie zamierzamy dawać sygnału na zewnątrz, że Gdańsk się nie
przygotowuje do sezonu, więc staramy się przygotować wszystkie obiekty tak jakby
miało się odbyć to wszystko w sposób niezakłócony. Wszystkie nasze przystanie
również będą aplikowały o certyfikat najwyższej jakości, czyli certyfikat Błękitnej
Flagi i obiekty są w tej chwili też już dopieszczane. Mamy dużo czasu, żeby się
przygotować, bo ruch jest mniejszy, więc czekamy aż powrócą pełne aktywności
żeglarskie.
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Planujemy także rejsy w tym roku taka spektakularna wyprawa naszego flagowego
żaglowca Generał Zaruski na Islandię. Planujemy tam rejs odbyć w dniach 11.07. –
06.08. i jest to Gdańska Szkoła pod Żaglami. Było bardzo duże zainteresowanie
ponad 60 aplikacji na 19 miejsc. Konkurs został rozstrzygnięty. Czekamy na rozwój
wypadków, ale mamy nadzieję, że rejs dojdzie do skutku. W drodze powrotnej
powrót będzie już na zasadach 2-etapowego powrotu Rejkiawik-Bergen, BergenGdańsk. Planujemy także robić rejsy pełnomorskie, rejsy zatokowe, jednodniowe w
ramach edukacji morskiej i dwie imprezy jednodniowe promocyjne pt. „Poznaj
Generała”, które się cieszą dużą popularnością. Są to ogólnodostępne dla
mieszkańców Gdańska darmowe rejsy. A także 8 jednodniowych rejsów dla szkół i
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organizacji pozarządowych, osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję serdecznie za
uwagę. Gdyby były jakieś pytania to służę odpowiedzią.

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nikt się nie zgłosił. To
ja sobie pozwolę zadać pytanie, czy są jakieś plany ewentualnie zmniejszania
etatów ratowników? Czy na razie zostaje tak jak na prezentacji, że tych ratowników
będzie tylu ilu zostało podanych w prezentacji, a nie mniej?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Liczba ratowników wynika z długości linii brzegowej i założyliśmy takie zatrudnienie.
Jest to jak zawsze wielka niewiadoma. W zeszłym roku udało się dzięki państwa
radnym i interwencji też i realizacji zwiększenia budżetu na ratowników, dzięki
państwa Komisji również, wiec mamy nadzieję, że ten rok będzie równie udany jak
zeszły i odbędzie się bez utonięć na kąpieliskach w Gdańsku.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Poprosimy pana Adama Korola jeszcze. Myślę, że temat już mocno
wyczerpany, ale może coś pan dyrektor chciałby dodać?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Nie, myślę, że pan dyrektor Paszkowski temat wyczerpał i poprzedni rozmówcy tak
samo. Zresztą my jesteśmy z dyrektorem Paszkowskim w ciągłym kontakcie i
wszystkie te rzeczy mamy przedyskutowane i tak naprawdę czekamy na rozwój
sytuacji jak to wszystko będzie wyglądało. Wszyscy wiemy, że jest to jedna wielka
niewiadoma, ale tak jak dyrektor Paszkowski powiedział Gdańsk przygotuje się do
tego, żeby ci turyści do nas mogli przyjechać, bo wygląda na to, że podróże
zagraniczne zostaną bardzo mocno ograniczone. Nie wiadomo czy wrócą połączenia
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lotnicze. Samo też poruszanie się pomiędzy państwami wszyscy państwo radni
oczywiście o tym wiedzą, jest bardzo utrudnione i na chwilę obecną nie wiemy czy
sytuacja zmieni się w lipcu czy w sierpniu, kiedy mamy wakacje, tak więc my wolimy
się przygotować na zwiększony ruch turystyczny, bo jeżeli będzie można podróżować
to podejrzewam, że nasi rodacy bardziej wybiorą wakacje w kraju niż zagranicą,
więc my do tego wolimy być przygotowani.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeszcze pytanie do pani Kamili Błaszczyk. Bardzo proszę.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję. Mam do pana dyrektora pytanie, bo wiadomo, że jest dużo niepewności i
nie wiemy jak będą wyglądały te wielkie imprezy, ale jedną z takich sztandarowych
imprez w Gdańsku w tym roku miał być finał Ligii Europy. Czy coś w tym temacie
wiadomo jakie są w tej chwili dążenia UEFA w tym zakresie? Czy to rzeczywiście
będzie zorganizowane? Czy będzie w Gdańsku organizowane? Jak to wygląda w tym
momencie ten temat?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
My przygotowujemy się do organizacji tego meczu, tylko oczywiście wszystkie
warunki się zmieniły. UEFA odwołała fun zony, o których już była mowa. Na razie
pracujemy na tzw. terminie roboczym to jest 26 sierpnia, ale tak naprawdę nie
wiemy do końca czy to jest termin ostateczny czy nie. My jesteśmy w stałym
kontakcie z UEFA. Rozważany jest ewentualnie jeszcze jeżeli ten termin by nie
wypalił to rozważany jest termin wrześniowy, więc zobaczymy. My przygotowujemy
się na razie do tego terminu sierpniowego. Na 99% niestety mecz odbędzie się bez
udziału publiczności. Pewnie nie będzie takiej możliwości, więc zostanie rozegrany
mecz, będzie transmitowany w telewizji. Oczywiście nie o to nam chodziło, bo
chodziło nam o to, żeby do Gdańska przyjechało jak najwięcej kibiców, turystów i
tych, którzy będą chcieli oglądać mecz i tych, którzy będą chcieli zostać trochę
dłużej w naszych hotelach, chcieliśmy, żeby jedli w gdańskich restauracjach i
chcieliśmy zachęcić ich później do powrotu i opowiadania jaki ten Gdańsk jest
świetny. Niestety tego nie będzie. Tego nie zrealizujemy, bo ja np. sobie nie
wyobrażam jeżeli grałaby drużyna z Hiszpanii i z Włoch na przykład, czyli dwa
miejsca, w których są największe środki epidemii w zasadzie w Europie, żeby kibice
mogli przyjechać, ale temat kibiców nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale wszyscy
widzimy jak ten koronawirus rozwija się w Europie, więc na 99% będzie tak jak
mówiłem, czyli bez udziału publiczności, a na razie data to 26 sierpnia i na ten
termin się przygotowujemy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo
dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.
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PUNKT - 5
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy są jakieś wolne wnioski? Pani Kamila Błaszczyk.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Mam jeszcze jedno pytanie do pana dyrektora Korola. Wiem, że teraz przez tą
sytuację epidemiczną zajęcia w szkołach były zawieszone i działalność taka
sportowo-rekreacyjna wśród dzieci i młodzieży i zastanawiam się jaki to ma wpływ
na same rozstrzygnięcia tych konkursów na dotacje od miasta, czy jest tutaj jakaś
groźba zakłócenia w sensie niewywiązania się tych podmiotów z realizacji
przedstawionych planów? Czy istnieje groźba, że utracą one część dofinansowania
albo całość nawet?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Największa groźba jest taka, że niektórych rzeczy nasze kluby nie będą mogły
zrealizować. Jesteśmy po konkursie dotacyjnym. Mamy go rozstrzygniętego, więc
zdążyliśmy to zrobić przed wybuchem epidemii. Pozwoliliśmy wszystkim klubom na
to, żeby trenerzy pracowali online, czyli tak samo zrobiliśmy jak w szkołach, te
pensje trenerów, które są częścią pieniędzy, których dotacja obejmuje, pieniądze są
niezagrożone, zgodziliśmy się na przesuwanie terminów rozpoczęcia imprez, które
organizowały kluby i tak naprawdę czekamy na jakiś kalendarz sportowy, bo póki co
go nie ma. Oczywiście pozwalamy na zakup sprzętu, który też był w konkursie
dotacyjnym, tak więc jest pani radna bardzo dużo niewiadomych, bo nawet jak
zmieniamy harmonogram to czasami bardzo trudno go zmienić, bo trudno ustalić
datę, na którą można przesunąć daną imprezę. Trzymamy się tego, że i tak
podpisujemy aneksy do naszych umów, że trzeba imprezę jeżeli takową chce
zorganizować zrobić do 30 listopada tego roku, mimo, że przewidujemy drugi
konkurs grantowy tylko na organizację imprez na wyjazdy na zawody w drugiej
części roku, tak mamy to podzielone, czyli te wszystkie imprezy, które miały się
odbyć w tej części roku pozwalamy je organizować w drugiej części roku. Na pewno
sport już nie będzie taki sam jak był do tej pory. Wszyscy widzimy, że tego
trenowania w zasadzie nie ma. Wszyscy gdzieś trenują indywidulanie. Nawet
poluzowanie tych wszystkich obostrzeń jeżeli chodzi o sport to wprowadza też
bardzo dużo ograniczeń, więc ten sport będzie odradzał się bardzo powoli. Ja się
boję, że jeżeli gdzieś nastąpi jakiś wybuch tej epidemii koronawirusa i będzie to
związane ze sportem to będziemy naprawdę mogli się pożegnać ze sportem na długi
czas. Mam nadzieję, że tak się oczywiście nie stanie, ale różnie to bywa, bo tak jak
państwo radni słyszeli rusza ekstraklasa, od końca maja rusza ekstraliga żużlowa,
zostają otwarte dwa centralne ośrodki sportu, od 4 maja będzie można otworzyć
orliki, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy na jakich zasadach, bo nie ma jeszcze
rozporządzenia wykonawczego do tego punktu, który przedstawiał Premier
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Morawiecki. Będzie można grać na kortach 4 osoby. Będzie można uprawiać sporty
wodne pod różnymi obostrzeniami, więc trochę ten sport zacznie się odradzać, ale
będzie to trwało bardzo powoli. Na razie nie mówi się o żadnych zawodach, żadnych
obozach, których prawdopodobnie nie będzie. Będzie naprawdę bardzo trudno
wrócić do normalności.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeżeli chodzi o kolejne posiedzenie komisji to wszystko się okaże czy będzie to
zwołane online tak jak teraz czy w normalnych warunkach, także na tym etapie nie
jesteśmy w stanie nic powiedzieć.
W związku z tym, że nie było więcej 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 – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Beata Jankowiak - obecna
Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:25.
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