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BRMG.0012.75.2020/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 25–8/2020 
 
Z dwudziestego piątego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 24 sierpnia 2020 
roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS. 
 
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 
sześciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecna radna Teresa Wasilewska.  
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 22 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i 
powiedział, że w związku z dużą ilością przyrostu zachorowań na COVID-19, co ma 
nadzieję, że w najbliższym czasie się zmieni, ale obecnie ze względu na 
bezpieczeństwo Komisja będzie spotykać się w sposób zdalny. Poinformował, że 
porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do 
radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Nie wpłynęły żadne 
dodatkowe wnioski, projekty uchwał do Komisji, które należałoby włączyć do 
posiedzenia Komisji. 
 
Następnie przewodniczący sprawdził obecność członków Komisji i powiedział, że 
radna Teresa Wasilewska poinformowała go, że nie będzie obecna na posiedzeniu 
Komisji. 
 
Radny Krystian Kłos – obecny 
Radny Jan Perucki – obecny 
Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna 
Radny Michał Hajduk – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna 
 

1. Bieżąca sytuacja finansowa miasta Gdańska. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych 
na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych 
samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 692. 
Przedstawia: Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie opłaty miejscowej – druk nr 708.  
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
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4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 704. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 705. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

6. Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020 r.  
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic 
w Biurze Prezydenta 
 

7. Wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2021. 
 

8. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 
 
Głosowanie: 
5 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 

PUNKT – 1 
 

Bieżąca sytuacja finansowa Miasta Gdańska. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pani Skarbnik bardzo proszę o informację jak sytuacja teraz wygląda. Witam panią 
radną Czerniewską, sprawdzaliśmy obecność, ale widzę, że pani do nas dołączyła. 
Przypominam też, że jeżeli nie zabieramy głosu to bardzo proszę o wyłączenie 
mikrofonów i kamery, żeby nie obciążać łącza.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Po raz trzeci witam państwa wszystkich po wakacjach. Ja już też po urlopie i już 
pełnej gotowości. Szanowni państwo podczas kiedy do końca czerwca tak naprawdę 
w każdym miesiącu z niecierpliwością czekaliśmy na wpływy z podatków, szczególnie 
z podatków PIT i CIT, w tej chwili przeszliśmy na analizę ubytków. Przygotowujemy 
się do projektu budżetu na przyszły rok, ale również przygotowujemy się do korekty 
budżetu jeszcze tegorocznego. Obserwujemy tempo spływania dochodów 
podatkowych i pozostałych dochodów. Ponadto porównujemy również z założeniami 
budżetu państwa, ponieważ na koniec lipca pojawiły się założenia dotyczące 
tegorocznego budżetu, najważniejszych wskaźników gospodarczych, ekonomicznych 
oraz założenia do przyszłorocznego budżetu. W tegorocznym budżecie już szacuje 
się spadek PKB o 4,6%. W 2021 roku przewidywany jest wzrost PKB o 4%. Bezrobocie 
wzrośnie na koniec roku według szacunków do 8%, a w 2021 roku spadnie do 7,5%. 
Inflacja w 2020 przewidywana jest na poziomie 3,3%, a w 2021 roku na poziomie 
1,8%. To są dane makroekonomiczne. Jeśli chodzi o budżet tegoroczny to dochody z 
PIT narastająco w porównaniu z zeszłym rokiem niższe wpływy są o 37 mln zł. Jeśli 
chodzi o CIT porównanie rok do roku za 7 miesięcy niższe są wpływy o 24 mln zł, ale 
w miesiącu lipcu wreszcie pojawił się plus, to znaczy, że wpływy z CIT-u były wyższe 
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o 7 mln zł niż wpływy w zeszłym roku. Jeśli chodzi o PIT to nadal był niższy o 3 mln 
zł niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Pozostałe dochody podatek od 
nieruchomości wydaje się niezagrożony w bieżącym roku, bilety szacujemy, że 
niedobór dochodów osiągnie kwotę ok 40 mln zł. Jeśli chodzi o użytkowanie 
wieczyste to troszeczkę się ruszyła, ale prawdopodobnie nie zrealizujemy planu. 
Wpływy z gospodarowania odpadami wydają się na niezagrożonym poziomie.  
Podejmując próbę podsumowania ubytków dochodów to szacujemy, że PIT w tym 
roku spadnie o 5% w stosunku do planu, CIT szacujemy, że będzie o ok 25% w stosunku 
do planu, użytkowanie wieczyste między 10 a 20% i wpływy z biletów 40%.  
Do przyszłorocznego budżetu najprawdopodobniej będziemy przyjmować założenia, 
które zostały opublikowane jako założenia do budżetu państwa, czyli jak wcześniej 
powiedziałam 4% PKB, inflacja 1,8%. To są te najważniejsze założenia. To czego się 
obawiamy już w przyszłym roku to wzrost najniższej krajowej o kolejne 200 zł, czyli 
podniesienie najniższej krajowej z 2600 zł do 2800 zł, co też będzie wyzwaniem, aby 
znaleźć źródło pokrycia dla tych wydatków. Myślę, że to są takie najważniejsze 
informacje podsumowujące stan wykonania dochodów. Jeśli chodzi o wydatki to 
nadal utrzymujemy zamrożenie wydatków bieżących i najprawdopodobniej 
przygotowując korektę budżetu te zamrożone wydatki pokryją ubytek dochodów. To 
co nowego się pojawiło to na początku sierpnia zgodnie z wytycznymi został złożony 
wniosek o uruchomienie środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. 
Złożyliśmy wniosek na pełną kwotę z pierwszej transzy, tj. kwota 81,5 mln zł. W tej 
chwili oczekujemy na potwierdzenie i wpływ tych środków. Nie ma na tą chwilę 
wytycznych czy wpłynie pełna kwota czyli 81,5 mln zł, czy będzie uruchamiana 
transzami. Tak czy inaczej środki będą do rozliczenia przez najbliższe 3 lata, czyli 
2020, 2021, 2022 rok wydatkami majątkowymi. My zakładamy, że będziemy te środki 
rozliczać wydatkami inwestycyjnymi. Myślę, że to są takie najważniejsze informacje. 
Jeśli są pytania to bardzo proszę.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Przypominam, że jeśli są pytania to bardzo proszę o 
zgłoszenie się do głosu na czacie. Wykorzystam ten moment i spytam czy planujemy 
jednak zadłużenie na wydatki bieżące? Czy uda nam się tego uniknąć w tym roku?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jeśli sprawdzą się nasze szacowania, czyli te ubytki, o których wcześniej 
powiedziałam w procentach czyli PIT minus 5%, CIT minus 25%, użytkowanie 
wieczyste do 20% i wpływy z biletów 40%, plus oczywiście pewnie będą ubytki, ale 
już w mniejszych kwotach z innych dochodów to wydaje się, że zamrożonymi 
wydatkami bieżącymi uda się pokryć ubytek. Cały czas trzymam się tego słowa i będę 
się trzymała, że zrobimy wszystko, aby nie zadłużać się na pokrycie wydatków 
bieżących, bo to bardzo osłabi nasz potencjał w latach przyszłych.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Nie widzę pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu 
porządku obrad.   
 

PUNKT – 2 
 

Opiniowanie uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady Miasta 
Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 



4 

 

planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych 
samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 692. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXVI sesji Rady Miasta Gdańska 
z 27 sierpnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.225.2020). 
 

Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Panie przewodniczący, państwo radni, jeżeli chodzi o planowaną zmianę 
druku 692 to jest to ze względu na planowane utworzenie nowych jednostek 
oświatowych wymagane jest dostosowanie uchwały w zakresie wykazu tych 
jednostek kto jest, utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 
6, Nr 7, zmiany adresu Zespołu Szkół Specjalnych, zmienioną nazwę Zespół Szkół 
Sportowych i Ogólnokształcących na Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa 
Sportowego oraz zmiany adresu bursy na ul. Piramowicza. Także to są tylko zmiany 
porządkujące jeżeli chodzi o tą ustawę dostosowującą do określenia źródeł 
dochodów własnych. Dziękuję bardzo.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
692. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Jarosława Formelę – Kierownika Referatu Ekonomicznego 
w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego 
głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, zawarty w druku nr 692. (Opinia nr 25-8/168-43/2020).  
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

PUNKT – 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie opłaty miejscowej – druk nr 708. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXVI sesji Rady Miasta Gdańska 
z 27 sierpnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.241.2020). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo, wnoszony projekt uchwały obejmuje zmiany 
polegające na aktualizacji treści załączników do wnoszonej uchwały, do pierwotnej 
uchwały i tak uaktualniono nazwy jednostki organizacyjnej, której nazwa w 
międzyczasie została zmieniona i to jest Zespół Szkół Sportowych i 
Ogólnokształcących. W załączniku nr 1 dodano nowe podmioty prowadzące usługi 
noclegowe i te podmioty również gromadzą środki z opłaty miejscowej, pobierają 
taką opłatę i w załączniku nr 3 wykreślono osoby fizyczne, które zaprzestały 
prowadzenia usług noclegowych oraz dopisano nowe osoby fizyczne, które zgłosiły 
rozpoczęcie świadczenia usług noclegowych. W związku z tym uchwała ma charakter 
kosmetyczny i polegający na aktualizacji wykazu podmiotów i osób fizycznych, które 
prowadzą bądź zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
708. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 708. (Opinia nr 25-
8/169-44/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 704. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXVI sesji Rady Miasta Gdańska 
z 27 sierpnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.237.2020). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę 
Finansową proponujemy dokonanie zmian. Wymienię te, które są najistotniejsze. 
Pierwsza po stronie wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2044 roku 
polega na wprowadzeniu poręczenia dla spółki Port Czystej Energii, pożyczki, która 
jest procedowana przez spółkę na pokrycie wkładu własnego w projekcie budowy 
spalarni i tę pożyczkę spółka planuje zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i poręczenie jest efektem negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska takiej formy zabezpieczenia pożyczki. Kolejne zmiany w załączniku nr 2 
w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane jest 
przedsięwzięcie pod nazwą Housingfirst – najpierw mieszkanie, jest to projekt, na 
który pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i w 2020 
roku zabezpieczamy kwotę 1900 zł, w 2021 kwotę 22 000 zł, która się składa z dotacji 
z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i środki te będą przeznaczone dla 
Gdańskich Nieruchomości na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań dla osób 
bezdomnych wychodzących z bezdomności. W ramach limitów na wydatki 
inwestycyjne przesuwane są środki z 2020 z projektu węzłów integracyjnych Gdańsk 
Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa w kwocie 13 200 000 zł i ta kwota pojawia się w 2021 
roku i uwolnione środki przeznaczamy na rozbudowę ulicy Kartuskiej z takim 
założeniem, że środki pozyskane z subwencji drogowej oraz wkład własny, który 
mieliśmy zabezpieczony chcemy przeznaczyć jeśli się uda w 100% na realizację robót 
budowlanych, a równowartość wykupów gruntów, pozyskania nieruchomości 
leżących w pasie drogowym chcielibyśmy sfinansować właśnie w ramach uwalnianych 
środków i to jest kwota 9 600 000 zł. Uwalniamy również środki z budowy 
wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej, ponieważ pierwotnie zakładaliśmy 
zakończenie tej inwestycji w bieżącym roku, widzieliśmy, że termin realizacji 
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zakończenia przesunie się w związku z badaniami archeologicznymi i koniecznością 
przygotowania dokumentacji zastępczej uwzględniającej występowanie odkrytych 
budowli w śladzie parkingu, w związku z tym 2 200 000 zł przesuwamy na rok 
przyszły. Również korygujemy plan wydatków, ale to jest tylko formalna i 
kosmetyczna zmiana, 2 000 000 zł, które wprowadzaliśmy na poprzedniej sesji 
pochodzące z PFRON-u okazało się, że środki te będą finansowały nasze wydatki 
pozabudżetowe, w związku z tym zarówno plan wydatków i plan dochodów jest 
korygowany o 2 mln zł, ale nie jest korygowana wartość projektu. Po prostu wydatki 
będą ponoszone poza budżetem, czyli poza dochodami, wydatkami miejskimi. 
Również istotną zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej przesunięcie terminu 
finansowania budowy parkingów kubaturowych, czyli zaprojektowania, 
finansowania, wybudowania, eksploatacji ogólnodostępnych parkingów 
kubaturowych w Gdańsku. Przesuwamy środki o 2 lata, czyli z 2021 roku kwotę 
2 400 000 zł, 2022 roku kwotę 39 200 000 zł. W takiej samej proporcji przesuwamy 
na lata 2023 i 2024. I to są najważniejsze, najistotniejsze zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Dziękuję.     
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję.  
 
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie dotyczące ulicy Kartuskiej, która 
została przez panią Skarbnik wymieniona. Jeżeli chodzi właśnie o kwestię stricte 
finansową tego przedsięwzięcia. Jak wiadomo uzyskaliśmy jako miasto subwencję z 
Ministerstwa na kwotę chyba 13,5 mln zł, jeżeli mnie pamięć nie myli, i jeżeli chodzi 
właśnie o tą różnicę, bo kwota „miejska” była zabezpieczona na całe przedsięwzięcie 
i z pozytywnym zaskoczeniem po uzyskaniu tych ministerialnych środków ta kwota 
jakby „pozostała” i ona idzie w całości na wykup gruntów pod inwestycje pod kolejny 
odcinek? Na co ona jest zaprogramowana?   
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Jeszcze raz powiem. Środki, które mieliśmy w bieżącym roku były przeznaczone na 
finansowanie tego odcinka, o który aplikowaliśmy o tą subwencję, ale w planie 
wydatków rezerwowaliśmy środki zarówno na wykupy gruntów, jak i poniesienie 
kosztów realizacji i równolegle złożyliśmy wniosek i czekaliśmy na pozytywną 
decyzję co do subwencji. Subwencja co do zasady pokrywa 50% wydatków 
poniesionych na projekt, ale chcielibyśmy, żeby subwencja oraz te nasze 50% pokryło 
koszty tylko robót budowlanych co oznacza, że wykonawca otrzyma równowartość 
podwójnej subwencji w ramach fakturowania i jeżeli nie uda się zafakturować 
wykonanych robót, bo chcielibyśmy skorzystać z możliwości udzielenia zaliczki na 
roboty budowlane, a wykupy chcielibyśmy pokryć dodatkowymi środkami, ponieważ 
z jednej strony uwolniły nam się środki i są potrzebne na 2021 rok na węzły, bo jest 
konieczne podpisanie aneksu, a bez pokrycia finansowego w 2021 roku byłby problem 
na podpisanie takiego aneksu, a limity mamy praktycznie wyczerpane, w związku z 
tym skorzystamy z tej możliwości, że uwalniają nam się środki i chcielibyśmy 
niezależnie od robót budowlanych sfinansować wykupy gruntów, a one były 
szacowane właśnie na kwotę ok 10 mln zł. W związku z tym w tym roku zapłacimy 
zarówno za roboty budowlane, a koszty wykupów są odrębnie, dlatego, że koszty 
wykupów nie dotyczą tylko tego etapu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, więc 
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nie chcielibyśmy tutaj zakłócać kwestii rozliczenia i przypisania kwot wykupów do 
konkretnego odcinka, stąd takie niezależne wprowadzenie do budżetu środków.    
 
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Oczywiście, żeby się nie ograniczyć, tym bardziej jeżeli mówimy o już 
zaprojektowanej całej inwestycji drogowej, a w tej chwili Otomińska, Nowatorów 
na tym odcinku tylko są prace prowadzone, tylko, i tak oczywiście to jest duży 
odcinek, nie umniejszając oczywiście temu projektowi, temu zadaniu i jeszcze takie 
drugie pytanie, jeżeli chodzi o te węzły przesiadkowe Rębiechowo, Osowa i chodzi 
mi konkretnie o fundusze unijne. Jakbym tą informację mógłbym skonfrontować, te 
węzły muszą powstać do końca przyszłego roku z uwagi na środki unijne?   
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Nasza korekta bardziej jest związana z tym, że ponieważ rozliczenie węzła naszego 
partnera czyli Żukowa zakończy się w przyszłym roku, w związku z tym nam się też 
przesuwają refundacje wydatków i ta zmiana raczej wynika z tempa prac i 
możliwości rozliczenia dotacji unijnej i stąd przesunięcie zarówno wydatków jak i 
dochodów na przyszły rok. Nasz projekt jest projektem partnerskim i niezależnie od 
tempa naszych robót musimy się też dostosować do naszego partnera, ponieważ też 
mechanizm wypłaty refundacji dla partnera wygląda w ten sposób, że pieniądze są 
refundowane na konto beneficjenta, czyli Gdańska i dopiero później są 
przekazywane dalej na zasadzie wydatku i ten nasz wydatek w budżecie jest pokryty 
dochodami. Jeżeli nie wpłyną dochody, nie będzie czego zwracać naszemu 
partnerowi stąd taka korekta budżetu. To co się dzieje w budżecie jest wynikiem 
tego co się dzieje na budowie i tempa możliwości rozliczenia dotacji przez partnera. 
 
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Dziękuję.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący, chciałbym jeszcze raz się zapytać o tą Kartuską, bo 
nie do końca rozumiem jak działo to dofinansowanie dlatego, że wcześniej na 
poprzednich komisjach pani nam mówiła, że cała inwestycja miała kosztować 27 mln 
zł, o ile dobrze pamiętam, i połowa miała być dofinansowaniem z Ministerstwa. Teraz 
coś mieszacie. Kolega też się pytała o to. Jeżeli jest dofinansowanie 50% na Kartuską, 
na budowę plus na wykupy gruntów, rozumiem, to dlaczego my w tej chwili tak 
mieszamy? Dlaczego to tak wychodzi?   
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Mieszamy. Spróbuję innymi słowami. My grunty musimy opłacić w ramach przebiegu 
całej Kartuskiej, a nie tego dofinansowanego odcinka, ponieważ my wypłacamy 
odszkodowanie na podstawie decyzji ZRID. Tą procedowaliśmy na cały odcinek biorąc 
na siebie ryzyko, że będziemy musieli wykupić całość gruntów leżących w ramach 
zaprojektowanej drogi niezależnie od tego, że prawdopodobnie lub być może 
będziemy musieli realizować te inwestycje w etapach. Te 27 mln zł, o których pani 
radna mówi to jest prawda, czyli równowartość otrzymanej subwencji powinniśmy 
mieć po stronie wkładu własnego i subwencja musi pokrywać 50% wydatków 
poniesionych z budżetu miasta w danym roku na ten projekt i co do zasady grunty 
też się do tego kwalifikują, ale mamy obawy, że wątpliwość mogą wzbudzić wykupy 
gruntów, które leżą poza dofinansowanym odcinkiem, dofinansowanym z subwencji 
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odcinkiem. Nie chcielibyśmy takiego ryzyka ściągać sobie na głowę, w związku z tym 
ponieważ i tak te kwoty mieliśmy zaplanowane i tak te 10 mln zł było w budżecie 
projektu, my patrzymy na budżet projektu tak jak on jest rozłożony w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, czyli wydatki tegoroczne i przyszłoroczne, gdybyśmy wykupili 
grunty w tym roku to o tyle mniej byśmy zapłacili wykonawcy. My chcemy przyjąć 
czystą sytuację, czyli subwencja pokrywa koszt robót, grunty płacimy niezależnie 
właśnie dlatego, że jest pewne ryzyko, że część gruntów mogłaby nie być 
zakwalifikowana do rozliczenia subwencji. I to mieszanie właśnie polega na tym. Co 
więcej my tak czy inaczej chcielibyśmy w przyszłym roku wystartować o subwencję 
na kolejne wydatki, a jeśli się uda to również na kolejny etap, czyli te wszystkie 
oszczędności, które powstały w tym roku i fakt dofinansowania subwencji 
chcielibyśmy skorzystać z tej możliwości, z tej okazji, oczywiście zobaczymy jak nam 
budżet pozwoli, ale jeżeli uda się utrzymać wydatki inwestycyjne w tym projekcie 
na tym poziomie, na którym są dzisiaj to będzie to potencjał do zrealizowania 
kolejnego etapu inwestycji, a po wykupieniu gruntów będzie to możliwe w całości. 
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To w takim razie znaczy, że jeżeli przeznaczymy te pieniądze tylko na roboty 
budowlane to nie jest zagrożone dofinansowanie z budżetu?  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Wręcz robimy tak, żeby nie było ryzyka związanego z wątpliwością czy można z tej 
subwencji pokryć koszty gruntów, które leżą poza tym dofinansowanym fragmentem, 
o który zawnioskowaliśmy. 
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
To będzie znaczyć, że my jakby mniejszą część… jeżeli zapłacimy więcej za roboty 
budowlane…    
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
To w przyszłym roku mniej zapłacimy.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
I wtedy nie będzie to zagrożone. Dziękuję bardzo.  
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 704. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 2 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 704. (Opinia nr 25-8/170-45/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 705.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXVI sesji Rady Miasta Gdańska 
z 27 sierpnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.238.2020). 
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowni państwo, cześć zmian w budżecie została już omówiona przy 
okazji omawiania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i to były zmiany 
związane z Domem Pomocy Społecznej przy Polankach czyli zmniejszeniem zarówno 
dochodów jak i wydatków o 2 mln zł i finansowaniem części tego projektu poza 
budżetem, również zmiany po stronie dochodów i wydatków związanych z budową 
węzłów integracyjnych oraz rozbudową ul. Kartuskiej oraz zmianą finansowania 
parkingu pod wiaduktem Błędnik, ale też są zmiany dotyczące tylko tegorocznego 
budżetu i tak: zwiększamy wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę 
drzew, za usuwanie drzew, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, czyli za 
usuwanie drzew 1 968 000 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 870 114 zł, 
co razem daje 2 838 114 zł więcej po stronie dochodów. 
Wprowadzamy część z rezerwy, cześć oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona 
później w wydatkach powie w szczegółach na jakie cele 457 756 zł. Wpłata z Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji w związku z rozliczeniem ostatecznym projektów 
unijnych i jest to kwota 1 299 152 zł.  
Drobne środki dodatkowe dochody z Zarządu Transportu Miejskiego wpływ 
odszkodowań za zniszczenie tablic Systemu Informacji Pasażerskiej 150 060 zł.  
Z takich większych zmian po stronie dochodów to tyle.  
Jeśli chodzi o zmianę po stronie wydatków równowartość zwiększenia dochodów 
właśnie za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew Wydział Środowiska przeznacza 
1 444 519 zł w Wydziale Środowiska na wydatki bieżące związane z edukacją, 
kampaniami związanymi z ochroną klimatu oraz na projekt Zielony Przystanek.  
W Wydziale Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa dla Gdańskich 
Nieruchomości oraz w Wydziale Projektów Inwestycyjnych dotacje inwestycyjne i te 
dotacje przeznaczone są na zmianę źródła ogrzewania w budynkach komunalnych i 
jeśli chodzi o Gdańskie Nieruchomości oraz dotacje indywidualne dla mieszkańców 
miasta i dla Gdańskich Nieruchomości w ramach dotacji inwestycyjnej przekazujemy 
700 000 zł, w ramach dotacji przedmiotowej 275 000 zł, dotacje dla indywidualnych 
mieszkańców to jest zwiększenie kwoty o 418 000 zł.  
W Biurze Prezydenta dokonuje się podziału rezerwy celowej, czyli rezerwy 
przeznaczonej na realizację zadań Rad Dzielnic i tu przeznaczamy środki 
odpowiednio dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dla Gdańskiego 
Archipelagu Kultury oraz Muzeum Gdańska.  
Również w ramach tej rezerwy tym razem w Wydziale Gospodarki Komunalnej dla 
Gdańskich Nieruchomości przenosi się łączną kwotę 9575 zł na zdania dla Rady 
Dzielnicy Matarnia na zagospodarowanie terenu przy ul. Złota Karczma, Radę 
Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce na pn. Nowy Chodnik oraz Radę Dzielnicy 
Brzeźno na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. 
Broniewskiego w Gdańsku.  
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W Gdańskim Urzędzie Pracy koryguje się wydatki o zmniejszone dochody na 
podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 152 000 zł. 
W Zarządzie Transportu Miejskiego uzyskane odszkodowanie przeznacza się na 
odtworzenie zniszczonych tablic. To była kwota 150 000 zł.  
W Hevelianum przenosi się środki w ramach klasyfikacji budżetowej, ponieważ 
jednostka realizuje swoje zadania zarówno w klasyfikacji przeznaczonej na kulturę 
jak i gospodarkę komunalną, czyli środki zostają w ramach jednostki, tylko zmienia 
się klasyfikację budżetową.  
W Wydziale Rozwoju Społecznego środki, o których też wcześniej mówiłam 
pochodzącymi m. in. z funduszy unijnych przeznacza się na projekty unijne przede 
wszystkim, czyli projekt Szkutnia, projekt Sztuka i kreatywność, w Szkołach 
Ekonomiczno – Handlowych na projekt Irlandzkie praktyki uczniów i nauczycieli, w 
ramach projektu Erasmus w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 na projekt Miękkie 
umiejętności dla wszechstronnych edukatorów, w Szkole Podstawowej Nr 61 projekt 
Różni a jednak tacy sami. Edukacja włączająca wsparciem rozwoju uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, środki przeznaczane są na projekt 
poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli drogą do zaangażowania 
autystycznych uczniów w europejskie projekty mobilności Erasmus Plus – 
kontynuacja, w Przedszkolu nr 71 projekt Zwiedzanie Europy z Diamencikiem, w 
Przedszkolu Nr 83 projekt Edukacja na start. Rozwój kompetencji kadry Przedszkola 
Nr 83 Kolorowe kredki. To najważniejsze projekty. Na wniosek Gdańskiego Centrum 
Usług Wspólnych przenosi się środki w kwocie 1 400 000 zł w ramach działań czyli 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia, ale pomiędzy działami czyli z działu 854 
do działu 801 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników 
pedagogicznych. Takie zmiany są skutkiem prowadzonej analizy tempa realizacji 
wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.  
W Wydziale Projektów Inwestycyjnych zmiany wydatków, które omówiłam w ramach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tutaj żadnych jednorocznych nie ma.  
To są najważniejsze zmiany budżetowe, które należy czytać również z Wieloletnią 
Prognozą Finansową.                 
 

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

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Pani Skarbnik ja mam pytanie odnośnie tych 
parkingów kubaturowych, ponieważ to są zmiany i z tego roku i w latach następnych. 
Jeżeli chodzi o sprawę parkingów kubaturowych to rozumiem, że one się przesuwają 
na następne lata ze względu na prace archeologiczne, tak?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak naprawdę nie przesuwaliśmy terminów formalnie, oficjalnie nie przesuwaliśmy 
terminów zakończenia parkingów, ponieważ musieliśmy uzyskać pozwolenie 
zamienne na budowę uwzględniające wytyczne konserwatora zabytków. Ponieważ to 
już się wydarzyło, w związku z tym wiemy jaki będzie tempo realizacji prac i jakie 
płatności są przeniesionej na przyszły rok, ale to zmiana, która nie zmienia wartości 
projektu. To jest tylko przesunięcie płatności na przyszły rok.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję.  
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Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 705. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 2 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 705. (Opinia nr 25-8/171-46/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

PUNKT – 6 
 

Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020 r.  
 
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic w Biurze Prezydenta 
Szanowni państwo Budżet Obywatelski 2020 to tak naprawdę dopiero kilka miesięcy 
realizacji, więc jeżeli chodzi o kwestie projektów inwestycyjnych to jest to w 
przeważającej części na etapie różnego rodzaju prac projektowych i uzgodnień. 
Generalnie w 2020 roku i 2021, bo to zależy od tego jakie to projekty, mamy do 
realizacji 75 projektów. Większość tych projektów 44 jest w Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska. DRMG ma projekty inwestycyjne z różnych dzielnic, z tego 1 projekt 
jest zrealizowany, bo była kontynuacja jeszcze projektu na Strzyży Przystanek 
relaks. Tam są inwestycje z Budżetu Obywatelskiego już od jakiegoś czasu, 
natomiast reszta projektów jest w przeważającej części na etapie prac 
projektowych bądź ewentualnie w wybranych miejscach budowlanych. Oczywiście 
na taką sytuację troszeczkę miała wpływ obecna sytuacja, obecna rzeczywistość, 
natomiast to nie jest tak, że np. lockdown COVID wstrzymał wszystkie działania, bo 
działania projektowe w międzyczasie się odbywały, a i tak w przypadku inwestycji 
najczęściej realizacje są jesienią bądź wiosną w roku następnym. W Gdańskim 
Zarządzie Dróg i Zieleni jest 13 projektów, z czego 5 zostało zakończonych. To są 
rzeczy inwestycyjne, realizacje zadań związanych przeważanie z remontami 
chodników, czy naprawą bieżącą właśnie chodników, postawieniem koszy na śmieci, 
a więc takie wydatki bieżące, które stosunkowo szybko można zrealizować. 4 zadania 
są również związane z modernizacją dróg, chodników na etapie realizacji i 4 zadania 
są przełożone na 2021 rok mimo, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni najczęściej 
realizuje projekty w trybie jednorocznym to jednak tutaj mamy sytuację, kiedy jest 
konieczność przełożenia na przyszły rok 4 zadań. Jedno z tych zadań to jest wymiana 
nawierzchni na ulicy w dzielnicy Lipce-Św. Wojciech. Tutaj trwają prace nad 
dokumentacją projektową. Jest kontynuacja modernizacji ul. Michałowskiego. Ta 
inwestycja odbywa się na terenie VII Dworu już też chyba trzeci raz. Po raz trzeci 
wygrała. Natomiast to jest zadanie pochłaniające pewne środki. Zawsze Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni z wydatków swoich bieżących dokłada trochę pieniędzy 
dlatego, że VII Dwór nie ma aż tylu pieniędzy, żeby tą ulicę kompleksowo zrobić, ale 
ponieważ GZDiZ ma w tym roku wydatki bieżące trochę wstrzymane to ta inwestycja 
została przełożona na 2021 rok. Mamy też sytuację chodników wzdłuż ul. 
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Krzywoustego i tam ta inwestycja, żeby dwa razy nie kopać dziur w jednym miejscu 
jest wstrzymana do 2021 roku dlatego, że GIWK będzie robiła tam jeszcze prace 
podziemne, stąd, żeby zgrać prace remontu chodnika również przełożono na 2021 
rok, żeby kompleksowo całą inwestycję zrobić i zakończyć. Pozostałe projekty to są 
projekty tzw. miękkie. Mamy 2 projekty w Wydziale Rozwoju Społecznego. To były 
warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci. To zadanie jest na razie 
wstrzymane. To miało być w szkołach warsztaty z podstaw programowania z uwagi 
na zamknięcie szkoły ten projekt na razie jest wstrzymany i czeka na realizację. Jest 
natomiast realizowany projekt aqua aerobik dla seniorów i ten projekt realizuje 
MOPR i tutaj seniorzy korzystają z basenów i na bieżąco projekt jest realizowany. 
Podobnie Gdański Ośrodek Sportu tam również są przeważnie zadania sportowe, 
rodzinne gry terenowe, więc część tych zadań została już zrealizowana, a częściowo 
niektóre zajęcia były prowadzone z uwagi na obecną sytuację w trybie online. Te 8 
zadań Gdańskiego Ośrodka Sportu do końca roku na pewno będzie zrealizowana. 
Gdańskie Nieruchomości mają 2 stosunkowo nieduże zadania w dzielnicy Suchanino. 
Zrobiona jest naprawa dziur w drodze na terenie osiedla i renowacja placu zabaw z 
chodnikiem jest w trakcie realizacji. Z takich naszych tradycyjnych Budżetu 
Obywatelskiego projektów to jest leczenie kotów, leczenie, sterylizacja, kastracja. 
Tutaj akurat mamy tylko 2 dzielnice, bo Nowy Port i Przeróbka. Te zadania są w 
trakcie realizacji. One się odbywają w trybie ciągłym do wyczerpania środków. 
Natomiast projekty ogólnomiejskie wszystko dla Promyka zostały zakupione już 
sprzęty diagnostyczne, bo tam były w projekcie, została jeszcze do zrealizowania 
część zajęcia warsztatowe, ale tutaj też jeszcze to nie zostało uruchomione. W 
zasadzie to są wszystkie projekty jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski 2020. Jak 
mówię 75 projektów, wszystkie są realizowane, ale jedna ważna rzecz, a w zasadzie 
dwie, wrócę jeszcze do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i do projektów 
inwestycyjnych, mamy jedną sytuacje cały czas jeszcze projektu na Kokoszkach 
nierozstrzygniętą czyli projekt, który wygrał, a którego sprawa cały czas jeszcze 
toczy się prokuraturze. Zobaczymy jaki będzie wynik. Na razie czekamy z realizacją. 
Natomiast ciekawa sytuacja jest, bo po raz pierwszy mieliśmy w tym roku mamy 
realizację projektów na terenach spółdzielni. Do tej pory nie mieliśmy takiej 
sytuacji. Teraz 2 projekty wygrały i o ile na etapie weryfikacji spółdzielnie były 
chętne do tego, żeby te projekty realizować to na etapie już wygrania i realizacji 
mamy sytuację jeden do jednego, czyli jedna spółdzielnia podpisała umowę 
użyczenia terenu i możemy projekt realizować, natomiast spółdzielnia mieszkaniowa 
Chełm się wycofała mimo kilkukrotnych i spotkań i rozmów spółdzielnia wycofała się 
i nie przekazuje terenu pod Budżet Obywatelski, więc będziemy mieli sytuację 
prawdopodobnie niezrealizowanego projektu Budżetu Obywatelskiego dlatego, że 
spółdzielnia jakby nie wyraża zgody na warunkach, które były wcześniej znane, bo 
wzór umowy użyczenia terenu był załącznikiem do regulaminu, więc można było 
zobaczyć jakie są te warunki użyczenia terenu, natomiast spółdzielnia się wycofała, 
w związku z tym w zasadzie 100 000 zł, które miało być na przestrzeń rekreacyjną 
przy ul. Nieborowskiej w mojej ocenie i w myśl regulaminu te pieniądze jeżeli są 
niewykorzystane powinny w mojej ocenie przejść do puli projektów do puli Chełmu 
na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego co oczywiście będzie jeszcze 
przekonsultowane z zespołem konsultacyjnym. Dziękuję bardzo.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Mam jedno pytanie odnośnie tych projektów miękkich, bo tutaj 
pani wspomniała, że część udało się przeprowadzić zdalnie, część się odbywa, a 
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część jest zagrożonych w związku z tym, że nie wiadomo jak będzie wyglądała 
sytuacja w szkołach. Czyli rozumiem, że nie ma zagrożenia, jeżeli by było to 
rozumiem, że te środki jeżeli by się nie odbyły to tak samo analogicznie jak w 
przypadku tego Chełmu przechodzą na następny rok.  
 

Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic w Biurze Prezydenta 
Bywają sytuacje, kiedy coś jest trudne do zrealizowania w ciągu jednego roku, gdzieś 
się coś czasami nie udaje i wtedy te projekty, ponieważ generalnie w Budżecie 
Obywatelskim mamy, że do dwóch lat ewentualni ta realizacja, więc jeszcze 
przenosimy te środki na kolejny rok. Gdyby się okazało, że rzeczywiście przez 2 lata 
nie jesteśmy w stanie ich zrealizować, ale nie było takiej sytuacji, to wtedy 
rzeczywiście chyba trzeba by było te środki zwrócić do puli dzielnicy, ale na razie 
nie widzę takiego zagrożenia.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że pani radna Imianowska się zgłasza.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Pani mówiła o dwóch projektach spółdzielni mieszkaniowych, w tym jedne Chełm, 
który nie użyczył terenu. Jaki jest drugi projekt, jaka to spółdzielnia jeśli mogłabym 
wiedzieć?  
 

Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic w Biurze Prezydenta 
Drugi projekt to w zasadzie nie jest spółdzielnia. Ja już czasami mówię tak 
spółdzielnia, spółdzielnia, bo generalnie rzecz biorąc najczęściej to są spółdzielnie 
jeżeli chodzi o projekty, które są na terenach nie miejskich, natomiast ten drugi 
projekt, który możemy zrealizować to jest umowa ze wspólnotą mieszkaniową przy 
ul. Nieborowskiej też na Chełmie i tam ma być 5-10-15 tak się nazywa projekt i to 
jest przestrzeń rekreacyjna. Czyli to jest taki plac zabaw dla mieszkańców.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czyli rozumiem, że nie ma drugiej spółdzielni? Jest tylko jedna spółdzielnia?  
 

Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic w Biurze Prezydenta 
Tak, przepraszam, że tak skróciłam to, skrótem myślowym powiedziałam, ale 
rzeczywiście to jest wspólnota.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dobrze, dziękuję.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo pani radna. Dziękuję bardzo pani kierownik. Będę miał taki wniosek, 
jak nie ma więcej pytań, bo już wiemy jak sytuacja wygląda z budżetem. Ja bym 
chciał zaprosić panią kierownik na naszą komisję za miesiąc i żebyśmy porozmawiali 
o sytuacji jeżeli chodzi o budżety Rad Dzielnic jak to wygląda z COVID-em, jakie są 
zagrożenia itd.  
 

Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic w Biurze Prezydenta 
Dobrze, jak najbardziej.  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję za przedstawione informacje.  
 

PUNKT – 7 
 

Wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2021. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Żadne wnioski do mnie nie wpłynęły, więc zachęcam państwa jeżeli są państwo 
członkami innych komisji o ewentualne zgłoszenia przez te inne komisje. Oczywiście 
później Komisja będzie tymi wszystkimi wnioskami, które spłyną do nas się 
zajmować.  
 

PUNKT – 8 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Chciałbym poinformować, że zgodnie z przyjętym harmonogramem na początku roku 
7 września powinniśmy mieć spotkanie odnośnie spółek miejskich i z informacjami o 
ich sytuacji finansowej. W związku z pandemią wszystko nam się przesunęło i teraz 
te walne zgromadzenia mogą się odbywać aż do 30 września i w związku z tym moja 
propozycja jest taka, żeby przenieść tą komisję o miesiąc czyli z 7 września na 5 
października, żeby już też mieć pełen obraz tego jak sytuacja w tych spółkach 
wygląda. Pewnie nie będzie wszystkich prezesów spółek, też nie będziemy ich 
zapraszać, więc jeżeli państwo radni chcieliby kogoś specjalnie zaprosić, żeby sam 
prezes czy przedstawiciel spółki zabrał głos w tej sprawie to ja bardzo proszę do pani 
Joanny do też do mnie o informację kogo chcą państwo zaprosić i taką osobę wtedy 
na posiedzenie Komisji zaprosimy. Jeżeli takich informacji nie będzie to Urząd 
Miejski będzie informował o wynikach finansowych spółki. Czy z państwa strony są 
jakieś pytania, wnioski, uwagi, sugestie? Bardzo proszę. Nie widzę. Rozumiem, że 
moja propozycja zmiany terminu została przyjęta. Bardzo państwu serdecznie 
dziękuję. Do zobaczenia wirtualnie na sesji w czwartek.    
 

Obecność członków Komisji na koniec posiedzenia: 
 

Radny Krystian Kłos – obecny 
Radny Jan Perucki – obecny 
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna 
Radny Michał Hajduk – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 
Radna Teresa Wasilewska - nieobecna 
 

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
Koniec -  godz.16:55 

Przewodniczący 
Komisji Strategii i Budżetu RMG 

 
 

Krystian Kłos 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska 


