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 BRMG-KPGiM-III.0012.64.2020 
 

Protokół Nr 20-5/2020 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta 
Gdańska, które odbyło się 23 czerwca 2020 roku (wtorek), rozpoczęte o 
godz. 10:00- zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu 
(7), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i 
innych stanowisk.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 20 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku został skierowany do zaopiniowania projekt 
uchwały, który proponuję wprowadzić pod obrady Komisji:  

 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Gdańsku – druk nr 677. 

 
Głosowanie: 
Komisja 7 głosami za - jednogłośnie wprowadziła ww. projekt uchwały – druk 
nr 677 pod obrady Komisji i będzie go procedowała w punkcie 3.1.  
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji 
nad wprowadzeniem ww. projektu uchwały do porządku obrad Komisji 
stanowi załącznik nr4 do protokołu.  
 
Nie było więcej spraw i wniosków ze strony członków Komisji do 
zaproponowanego porządku obrad przewodniczący podał pod głosowanie 
przyjęcie następującego porządku obrad:  
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska - Druk Nr 672 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków 
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – 
Druk Nr 673 - w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor Wydziału Budżetu 
Miasta i Podatków 

 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Gdańsku Kiełpinie 
przeznaczonej na cele utrzymania urządzeń infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej– Druk Nr 665. 

Przedstawia: Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu 
 
3.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Gdańsku – druk nr 677. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Gdańska - Druk Nr 658. 

Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy w sprawie wykonania zadania 
publicznego Gminy Kartuzy w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Sektora I Gminy Kartuzy, w tym 
także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych - Druk 
Nr 659. 

Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 660. 

Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
 
7. Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok. Opiniowanie projektu 

uchwały RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska 
wotum zaufania – Druk nr 678.  

Przedstawia: Przedstawiciel Wydział Polityki Gospodarczej 
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8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
 
Głosowanie:  
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
przyjęciem ww. porządku obrad Komisji stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 

 
PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Gdańska - Druk Nr 672 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.205.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani 
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która 
powiedziała m.in., że dokonuje się zmian jak: Przygotowanie i organizacja 
Europejskiego Jamboree 2021 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP 
w 2018 roku- z uwagi na epidemię COVID-19 w tym roku Europejskie Jamboree 
Skautowe nie odbyło się, odbędzie się w roku 2021, dlatego też zmniejszamy 
wydatki w roku 2020 o kwotę 4.648 tysięcy złotych, natomiast w 2021 
zabezpieczamy środki na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 2.026 
tysięcy złotych. Zwiększamy również limity wydatków na realizację 
przedsięwzięcia: „Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AMBER- 
EXSPO w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji”. Zwiększamy w 
roku 2020 o kwotę 3.390 tysięcy złotych, w roku 2021- o kwotę 1.910 tysięcy 
złotych, w roku 2022- o kwotę 2 miliony złotych. To dokapitalizowanie dla 
spółki będzie przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. 
 
Zmniejszamy natomiast o milion złotych planowane wydatki w roku 2020 na 
rozbudowę ulicy Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta 
Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7. Wynika to z faktu niższych kosztów po 
przetargu. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji. Czy są głosy w dyskusji?  
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Mam pytanie o dotację do ul. Kartuskiej.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Subwencję rozumiem? 
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Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
A czym się różni subwencja od dotacji, bo tego nie rozumiem? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Dotacja jest celowo przeznaczona i wyłącznie na ten cel, a subwencja jest 
dofinansowaniem, które można przeznaczyć, ale niekoniecznie.  
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Ta subwencja nie jest z przeznaczeniem na ul. Kartuską? 
 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Jest z przeznaczeniem na Kartuską, ale to jednak nie dotacja a subwencja, 
biorąc kategorie budżetowe. 
  
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Kiedy była decyzja na ten temat? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Przyszła pod koniec zeszłego tygodnia, zawiadomienie. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Czyli piątek, czwartek, tak? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Chyba w piątek jak dobrze pamiętam. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
A czy można dostać kopię tej decyzji? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Oczywiście. Pani Skarbnik mówiła, że przesłała, czy jeszcze nie? 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Jeszcze nie otrzymałam. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
To na pewno Pani otrzyma. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Będę wdzięczna. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 539 – w 
zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie:  
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 
2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 672 – w zakresie działania 
Komisji. Opinia Nr 20-5/200/45/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

 
PUNKT – 2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – 
Druk Nr 673 - w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.206.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani 
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która 
powiedziała m.in., że w zakresie działania Komisji - jeśli chodzi o zmiany w 
budżecie 2020, to oprócz tych, o których mówiłam przy WPF wprowadzamy 
dochody z wpływów w wysokości 215 tysięcy złotych, i o taka samą kwotę 
zwiększamy wydatki na realizację zadania, które będziemy realizować w 
ramach sezonowych parkingów nadmorskich przez Gdański Zarząd Dróg i 
Zieleni. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Kiedy będzie w budżecie, w zmianach do budżetu widoczna ta subwencja tj. 
13,3 miliona złotych do ul. Kartuskiej? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Z tego co mi wiadomo Pani Skarbnik wspomniała, że będzie to w korekcie 
budżetu albo na sesji sierpniowej, albo wrześniowej i tą subwencję 
zagospodarujemy na zadania, środki, które nie są realizowane w związku z 
epidemią. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Czy ta subwencja będzie wypłacana wcześniej, czy będzie wypłacana dopiero 
wtedy, kiedy będą wykonane zadania, które dotyczą tej subwencji? 
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Harmonogram z pismem, które dostaliśmy z Ministerstwa Finansów jest 
informacja, że będzie przekazana na rachunek miasta w sierpniu 13 milionów 
złotych i we wrześniu niecałe 300 tysięcy złotych. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Dziękuje bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję, ponieważ nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do 
głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 673 – w zakresie działania 
Komisji. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 673 - w 
zakresie działania Komisji. Opinia Nr 20-5/201/46/2020 

 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
PUNKT – 3. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
położonej w Gdańsku Kiełpinie przeznaczonej na cele utrzymania urządzeń 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej– Druk Nr 665. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.198.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówił Pan Tomasz 
Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu, który powiedział m.in., że projekt 
uchwały dotyczy zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, która ma 
być realizowana przez spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna, która z kolei realizuje cel publiczny. Z uwagi na to, że zmieniły 
się zasady zbywania i obciążania nieruchomości i w stosunku do poprzednich 
uchwał, które delegowały Prezydenta do tego, aby podejmował taką decyzję, 
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aby na tego typu transakcje mógł robić już bez dodatkowego upoważnienia 
Rady Miasta Gdańska od sierpnia zeszłego roku tego typu transakcje również 
muszą być poprzedzone uchwałą Rady Miasta Gdańska, i tego też ten druk 
dotyczy. Przypominam tylko, że to jest spółka w 100% gminy miasta Gdańska. 
Nieruchomość, która już jest zagospodarowana przez GIWK, i krótko mówiąc 
służy realizacji ich celów statutowych i jest również to zbieżne z celem 
publicznym jakim jest zaopatrzenie w gospodarkę wodną.  Dziękuję bardzo.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gdańsku Kiełpinie 
przeznaczonej na cele utrzymania urządzeń infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej– Druk Nr 665. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Tomasza Lechowicza - Dyrektora Wydziału Skarbu, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 665. Opinia Nr 20-5/202/47/2020 

 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
 

PUNKT – 3.1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Gdańsku – druk nr 677. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.210.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Iwona 
Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, która powiedziała m.in., 
że projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania spółki Międzynarodowe Targi 
Gdańskie w postaci środków pieniężnych jak i nieruchomości w dwóch 
lokalizacjach, czyli w Sobieszewie przy ul. Turystycznej i Tęczowej oraz w 
Gdańsku przy ul. Garncarskiej. Łącznie dokapitalizowanie opiewa na ponad 15 
milionów złotych, przy czym obejmuje na kapitał zakładowy wartość 7,3 
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miliona złotych. W paragrafie 2 tejże uchwały jest też intencyjne 
podwyższenie kapitału w roku 2021 na poziomie 1.910.000 złotych, a w 2020 
roku na poziomie 2 milionów złotych. oczywiście pytania, jakie będą Państwo 
do nas mieli to i zarząd spółki i my tutaj jesteśmy do Państwa dyspozycji, ale 
przede wszystkim oczywiście podstawowa zasad której przyświeca projekt 
niniejszej uchwały to, aby wspomóc spółkę, jakby postawić ja na dwóch 
nogach, aby nie mogła popaść nigdy więcej w takie problemy finansowe w 
jakich obecnie się znalazła, nie mogąc realizować swojego podstawowego 
zadnia, czyli targów, jakichkolwiek targów, czy konferencji w swojej siedzibie 
w MTG przy ul. Żaglowej. Dziękuję bardzo. czekamy na pytania.   
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i zanim otworzył dyskusję zwrócił 
się do prezesa Andrzeja Bojanowskiego z pytanie dotyczącym nieruchomości 
przy ul. Garncarskiej, to jest Rudy Kot, prawda? 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu MTG 
Tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A co tam by miało powstać? 
 
Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Zarządu MTG  
Pierwsze koncepcje na bazie których pracujemy od kilku miesięcy, bo 
przymierzamy się do tego do Rudego Kota nawet sprzed Covid, nawet nie 
zakładaliśmy, że zaatakuje nas takie nieszczęście jak pandemia koronawirusa. 
Nieruchomość możemy podzielić jakby na trzy przestrzenie. Przestrzeń 
pierwsza, na pewno jakiś element gastronomiczny w poziomie zero. 
Przestrzeń druga o charakterze klubowo-koncertowym na piętrze pierwszym 
podobny zresztą element w podziemiach. Zresztą stan budynku jest 
powiedziałbym poniżej średniego, wymaga minimum 3 miliony nakładów. To 
są jakby szacunki przeze mnie wykonane osobiście, zaczynając od dachu 
kończąc na instalacjach elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i pewnych 
przebudowach, nie wiadomo, dlaczego tak zabudowanych akurat części 
nieruchomości. Natomiast jedną z rzeczy bardzo istotnych i dobrych jest, że 
budynek jest suchy, co oznacza, że jest dobrze zaizolowany zarówno pionowo 
jak i poziomo. Patrząc na poziom drugi i poddasze myślimy tam o jakichś 
elementach może inkubatora kulturalnego. Na pewno cały obiekt ma być w 
naszej ocenie dla nas ważnym elementem prowadzenia działalności 
gospodarczej. Chcemy na pewno znaleźć na niego operatora, który będzie 
fizycznym gestorem, i który będzie prowadził tę działalność na tym terenie. 
Kalkulujemy, że powinniśmy na tej transakcji uzyskiwać rocznie około 300-350 
tysięcy złotych zysku, co powinno dać w ciągu 10 lat prosty okres zwrotu 
nakładów, które poniesiemy. Oczywiście to jest optymistyczny wariant. 
Szacunki, które wykonywały Gdańskie Nieruchomości trzy lata temu, jeśli się 
nie mylę sięgały nawet 7 milionów złotych, jeśli chodzi o modernizację tego 
obiektu. Wydaje nam się, że jednak mniej zmieniając trochę jego charakter, 
trzymając trochę gdzieś wątek przemysłowy, gdzie niekoniecznie musimy 
kłaść wszędzie tynki i piękne kładzie, w pewnym sensie obniżmy trochę koszty 
ponoszonych nakładów i przyspieszymy jego eksploatację, uruchomienie do 



9 
 
 

eksploatacji. Jest oczywiście kilka warunków. Pierwszy, jeden z istotnych to 
znalezienie operatora. Dziś dyskutujemy z dwoma grupami, szeroko bym 
nazwał kulturalno-muzycznymi o jakichś tam charakterach tego obiektu i za 
chwile, jeżeli Państwo Radni, Wysoka Rada zdecyduje o powierzeniu nam tego 
obiektu do modernizacji i zarządzania w postaci aportu do naszej spółki, to na 
pewno postaramy się szybko rozstrzygnąć konkurs a następnie opracować 
pełną koncepcję. Nawet z nią wrócimy, jeśli Pan Przewodniczący sobie życzy 
na Komisję i pokażemy co chcielibyśmy, żeby w Rudym Kocie było. Na pewno, 
żeby to przenikało tą ponad stuletnią historię Rudego Kota, bo to ważne, żeby 
wiedzieć, że nie pod hasłem Rudy Kot, ale nieruchomością, która tam stoi jest 
obecna, jest ponad stuletnia tradycja restauracyjno-hotelowa -klubowa. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Kinowa. 
 
Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Zarządu MTG  
Kinowa. Kino może raczej nie, ponieważ jak jest Kunszt Wody w Forum, w 
związku z tym tam już byśmy nie chcieli wchodzić w jakieś elementy 
konkurencji studyjnej, ale na pewno elementy klubowe jak najbardziej myślę, 
że będą mile widziane. Dobrze byłoby oczywiście gdyby ulica Garncarska stała 
się ulicą częściowo zamkniętą dla ruchu, bo myślę, że to zdecydowanie 
również dałoby impuls, podobnie jak jest to na ul. Lawendowej, czy jak to się 
dzieje na ulicy Elektryków, czy jak to również ma miejsce na Dolnym Mieście 
dałoby impuls do stworzenia takiej trochę nazwałbym subkultury w 
przestrzeni publicznej. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Panie prezesie. Wszystko ładnie, pięknie to brzmi, bo Pan wliczył, że tutaj 
ponad 300 tysięcy rocznie będzie zysku, a nasz nakład około 3 milionów 
złotych. Przed koronawirusem by to brzmiało optymistycznie, ale po tym 
nieszczęściu jakie nas spotkało, to napawa trochę lękiem, że wyremontowany, 
gotowy, jakby ciepłą bułkę dajemy operatorowi, a jaką mamy gwarancję, że 
ter 30 tysięcy ponad czynszu, które miałyby wpływać jako zwroty 
poniesionych przez miasto nakładów, tak? 
 
Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Zarządu MTG  
No tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Tak, tylko operator też będzie musiał ponieść nakłady, bo stan tej 
nieruchomości będzie surowy, jak gdyby, bo każdy musi koncepcję zrobić 
według siebie. Zamysł fajny, dobry, tylko obawiam się, że przy koronawirusie 
i przy tej tragedii jak jest teraz w turystyce i w gastronomii, a jest bardzo, 
mogę to przybliżyć, pewnie niektórym by włosy dęba stanęły jak bym 
powiedział, że w tygodniu jest to 10% obrotu zeszłego roku, a w weekendy 
jest to 30% obrotu zeszłorocznego, to tak tylko dla świadomości. Zobaczymy, 
jak to będzie, lipiec, sierpień szybko zleci, przychodzi później 7 miesięcy 
posuchy. Trzymam za to przedsięwzięcie kciuki. Otwieram dyskusję. 
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Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Pani dyrektor czy pani prezesi. Dlaczego w takiej formie, właściwie tutaj 
zwracam się do pani dyrektor, do strony miasta, dlaczego w takiej formie 
zdecydowano się wesprzeć spółkę? Przecież można by to zrobić gotówką, co 
bardzo by uprościło funkcjonowanie MTG, a tymczasem obciąża się spółkę 
dodatkowo funkcją. Spółka musi szukać różnego rodzaju rozwiązań. W 
Gdańsku jest multum podmiotów, które mogłyby temu podołać, gdyby 
obciążyć ich taka działalnością jak tam w Sobieszewie, czy tu na Garncarskiej. 
Stąd nie rozumiem. Czy to jest jakaś niedźwiedzia przysługa spółki itd. 
rozumiem dokapitalizowanie, a tutaj się okazuje, że dajemy jakieś zadanie do 
wykonania dla miasta, więc nie rozumiem tej idei. Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Może pani dyrektor, bo czuje się wywołany do odpowiedzi panie 
przewodniczący Kazimierzu trochę, bo to też nie jest tak, że to właściciel 
chce dokapitalizować, ale zarząd spółki też musi wyrazić zgodę na przyjęcie 
aportu, to tez mamy swoją funkcje w tym całym procesie. Nie ukrywam, że 
tak, znaczy Rudy Kot jest dla nas wyzwaniem i my go traktujemy dokładnie 
jako wyzwanie wyprodukowania sobie kolejnej nogi pod utrzymanie 
działalności nie tylko związanej z naszym rynkiem konferencyjnym i 
wystawienniczym. Nie ukrywam, że prowadziliśmy tę rozmowę ponad rok z 
prezydentami w mieście, szukając sobie, tak jak powiedziała pani dyrektor 
Iwona Bierut innych elementów, które utrwalą stabilizację naszej 
działalności. Oczywiście Rudy Kot nie rozwiąże tego problemu, jest pewnym 
zawirowaniem w świetle Covid, no ale pamiętajmy, że nawet, jeżeli 
przystąpimy bardzo aktywnie do jego przebudowy i adaptacji, to zajmie nam 
to nie mniej niż 12 miesięcy samego procesu budowalnego, do tego 
podejrzewam, że około 6 miesięcy procesu administracyjnego, więc wejście 
Rudego Kota, no zakładamy, że będzie to wejście w bardziej znormalizowany 
ekonomicznie świat, wejście nas z Rudym Kotem, tak to bym nazwał. 
Oczywiście Sobieszewo jest pewnym elementem wsparcia dla Rudego Kota i 
dlatego tam będziemy próbowali uruchamiać, również poprzez dzierżawę, 
najpierw przez uporządkowanie terenu poprzez dzierżawę pewien przypływ 
gotówki, który do nas powinien trafić po to, żeby spokojnie sobie 
funkcjonować w obszarze tejże inwestycji, a gotówkowe wsparcie dostajemy, 
zresztą, to co nas bardzo interesuje, to wejście w aktywność, właśnie na 
Sobieszewie. To są nasze analizy z ostatnich trzech miesięcy i jakoby postęp 
odmrażania różnego rodzaju aktywności- musimy wychodzić w plener. 
Zresztą, jak państwo popatrzycie na działalność naszej spółki od ostatnich 18 
miesięcy (półtora roku) my rozszerzyliśmy zdecydowanie naszą działalność 
plenerową. Jesteśmy obecni na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Sopocie, 
jesteśmy obecni na Jarmarku Bożonarodzeniowym w K0ołobrzegu. W tym roku 
startujemy w przetargu, bo czekamy na jego ogłoszenie – na trzyletnie 
operowanie jarmarkiem jesiennym, solnym w Kołobrzegu i Jarmarkiem 
Bożonarodzeniowym w Kołobrzegu. To są nasze obszary działalności, jesteśmy 
operatorem Jarmarku Wileńskiego i tak naprawdę wchodzimy w przestrzeń 
otwartą, no właśnie między innymi dlatego, że jest na to popyt, a po drugie. 
Dzisiaj koronawirus pokazał, że jeśli rozwijać, to tylko w tym obszarze tego 
rodzaju działalność i chcemy to robić w Sobieszewie po prostu fizycznie. 
Również, dlatego stajemy się stroną z miastem w organizacji Jamboree 2021. 
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Chcemy przygotowywać się do Jamboree 2027. Gdzieś myślimy o imprezach, 
w tym roku może jeszcze, o jakimś rodzaju imprez związanych z balonami, 
właśnie na Sobieszewie, połączonej może z naszym GOK-owskim festiwalem 
latawcowym, może z jakimś rodzajem pucharowych zawodów, jeśli chodzi o 
wyścigi dronów, no jest tam naprawdę ogromny potencjał. Chcielibyśmy 
uruchomić pole namiotowe specjalne, na terenie tym, który jest przeznaczony 
pod Jamboree. Może udałoby się nam uruchomić również element punktu 
zbiorczo-podczyszczeniowego dla kamperów. Chcemy wykorzystać to 
narzędzie, które Państwo nam dacie jak najlepiej dla spółki, żeby obniżyć 
oddziaływanie na nią braku wydarzeń na ul. Żaglowej 11.  
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Mam pytanie do pani dyrektor Bierut. Tutaj [pan prezes powiedział, że to był 
pomysł prezesa, nie wiem, albo ludzi związanych z MTG, żeby włączyć te 
nieruchomości w Sobieszewie i przy ul. Garncarskiej w formie aportu do spółki 
Czy jeszcze jakieś inne podmioty się o to starały, czy po prostu to 
przekazujecie tak przy okazji, o co chodzi? 
 
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej  
Inne podmioty się nie starły o te nieruchomości. To były nieruchomości, które 
czekały na zagospodarowanie i od dłuższego czasu, tak jak pan prezes był 
łaskaw powiedzieć od ponad roku. My wprowadzamy dyskusję w mieście, co 
zrobić, żeby zagospodarować ten teren i żeby on był aktywnym terenem i tu 
właśnie jest wspomożenie, i tu, że tak powiem koronawirus dał nam bardzo 
szybkie rozwiązania. Trzeba tutaj spółkę absolutnie w to zadanie uzbroić, 
dlatego, że będą to dla niej przyszłe przychody. Będą to dla niej działania, 
którymi będzie zasypywała dziurę finansową, kiedy spółka nie będzie mogła 
realizować takich zadań jakimi są jej zadania podstawowe jak targi, 
konferencje i inne działalności. Też nie jest w stanie wynajmować swojej 
przestrzeni bez końca, no bo to jest ograniczona przestrzeń. Sami jeszcze 
potrzebują budować hale w przyszłości, które są bezwzględnie potrzebne 
wtedy, kiedy jest okres dobry dla prowadzenia działań związanych z targami. 
Tak, że te nieruchomości absolutnie były przeznaczone pod działalność, taką 
turystyczną związaną z przyszłymi turystami odwiedzającymi Gdańsk i 
związaną z tym, co właśnie spółka wykonuje. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Chciałem jeszcze odpowiedzieć. Ta nieruchomość była przedmiotem trzech 
postępowań na znalezienie partnera, bo to nawet nie na dzierżawcę, tylko na 
inwestora z dzierżawcą najpierw, potem samego dzierżawcy ostatecznie i nie 
udało się. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Sam byłem w tej komisji. Oferty były żenujące. Oferenci chcieli po prostu 
otrzymać nieruchomość, nic nie dać od siebie, bez koncepcji.  
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Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Jeśli dobrze rozumiem, to dofinansowanie, które mamy uchwalić, to ma 
służyć głównie na cel zagospodarowania nieruchomości na ul. Garncarskiej i w 
Sobieszewie, tak, bo dostajecie tez dofinansowanie w formie gotówki? 
 
Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Częściowo. Częściowo również dotyczy modernizacji, tak jak wczoraj Państwu 
na Komisji Strategii i Budżetu o tym opowiadałem. Kończymy procesy 
modernizacyjne w naszym biurowcu po to, żeby wynająć przestrzenie, my się 
zawężamy z dwóch pięter do jednego piętra. Jedno piętro wypuszczamy na 
rynek. Mamy już, chociażby DGT, wstępne rozmowy prowadzimy, dwie 
kancelarie prawne, więc wypuszczamy jakby część nieruchomości naszej w 
najem oraz około, chyba 1.900 tys. w przyszłym roku, to będą środki, które są 
związane również z naszymi nakładami w Sobieszewie, które będą związane z 
Jamboree 2021. Pani Dyrektor Ostaszewska przedstawiała też zmiany w WPF 
dotyczące w Jamboree i nie odtwarzacie Państwo całości, dlatego, że my 
część zadań przejmujemy i my je będziemy po prostu prowadzić. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
W takim razie nie rozumiem. Przecież i tak miasto na to będzie przeznaczało 
środki, z tego co pamiętam przesunięto około 4 miliony złotych, a z tego co 
pamiętam ponad 2 miliony na przyszły rok. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Z tego 1.910 tysięcy jest u nas. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Czyli to jest celowo przeznaczone, żebyście to wy zrobili, żebyście to 
przygotowali. 
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Wykonamy zadania, będziemy zbroić teren, ustalimy i będziemy zarządzali 
ruchem na tym terenie itd. Czyli te pewne czynności, które fizycznie były i 
tak zaplanowane będą po prostu wykonane przez nas w ramach umowy 
trójstronnej z Harcerzami. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 
Pan Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu MTG 
Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo ważny watek, żeby 
Państwo byli przekonani w swoich decyzjach, bo też padło pytanie o inne 
podmioty. Wszystkie wątki związane z operowaniem Jamboree i operowanie 
Rudym Kotem one się wpisują po prostu w model działania spółki, w jej 
przedmiot działalności, dlatego, że operujemy jako organizator wydarzeń 
także w dwóch sferach związanych ze światem kultury, ze światem rozrywki 
itp. W związku z tym naturalnym procesem jest to, że będziemy w stanie w 
ramach swoich kompetencji MTG przejąć działania miejskie obejmujące 
Wyspę Sobieszewską, co ma też pozytywny kontekst budżetowy, dlatego, ze w 
tym wypadku nie będzie się to wiązało z wydatkami bieżącymi ze strony 
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miasta, a wydatkami spółki, więc dla budżetu miasta jest to korzystne w 
kontekście wskaźników, i dzisiaj też z dochodami miasta związanymi z 
sytuacją wirusa, a w kontekście Rudego Kota, to idealnie się wpisuje także w 
model działania MTG, gdzie my bardzo często korzystamy z obiektów 
zewnętrznych, co oczywiście także generuje koszty z punktu widzenia 
organizacji wydarzeń. Organizujemy wydarzenia zewnętrzne dla dostawców, 
dla klientów i Rudy Kot też wpisze się jakby w profil działania spółki 
niezależnie od tego na rzecz miasta, bo poczuwamy się przecież jako spółka, 
w ogromnej mierze miejska w tym działaniu rozwojowym, że chcielibyśmy 
tam stworzyć obiekt, który rzeczywiście będzie miał wymiar takiego 
skierowanego do mieszkańców w dużej mierze kultury i rozrywki. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk       
Pan prezes mówił też o możliwości częściowego zamknięcia ulicy Garncarskiej 
dla ruchu a pozostawienia tylko ruchu pieszego. Nie za bardzo rozumiem, bo 
Rudy Kot jest prawie na skrzyżowaniu przy rondzie, przy Targu Drzewnym, ta 
Garncarska, to miejsce, gdzie nazywamy umownie Rudy Kot. Jak to sobie 
wyobrażacie, bo tam jest taki moment dosyć wąskiego gardła. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Pani Elu. Pan prezes zażartował, to jest dalekosiężna rzecz, mówmy o 
konkretach dzisiaj. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk       
Jeśli to był żart, to dobrze. 
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Panie Przewodniczący, Pani Elżbieto. Ja powiedziałem, że marzy nam się, nie 
powiedziałem, że zamkniemy. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
O, właśnie! 
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Dla nas, wiemy, że jest tam potencjał, bo jak Państwo zobaczycie co się w 
tym kwartale dzieje, tam jest bardzo blisko. To co się tworzy, taka naprawdę 
fajna subkultura, do której ludzie lgną, to widać wyraźnie. Myślę, że czas 
bankowości też już zmierza ku temu, żeby bank z Garncarskiej ...   
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Banki na Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. 
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Dokładnie. Natomiast chciałem tylko jedną rzecz dodać. Myślę, że Pan 
Kazimierz też to, i Państwo Radni pozostali, którzy mieli z nami do czynienia 
jako MTG i to obserwowali. My wiele rzeczy w tym mieście organizowaliśmy, 
nie tylko jarmarki, i tak np. strefy kibica, wszystkie elementy, zawsze gdzieś 
MTG jest w tle, jeżeli nie jest organizatorem w 100%, to jest   
dostarczycielem, np. infrastruktury, jeśli nie samego centrum wydarzenia. Z 
Gdańską Organizacją Turystyczną robiliśmy chyba cztery strefy kibica. 
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Robiliśmy różnego rodzaju wydarzenia, właśnie plenerowe. W związku z tym 
jakby naturalnym, to co mówił wiceprezes jest, że my się ubiegamy o tego 
typu zadania do realizacji w mieście, i myślę, że będziemy dalej się o nie 
ubiegali, jeśli tylko będzie taka możliwość, a miasto będzie organizatorem lub 
współorganizatorem, będzie zachęcało innych organizatorów. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
I bardzo dobrze. Sprawdzajcie się na różnych płaszczyznach. Tylko teraz mnie 
zastanawia jedna rzecz. Czy nie będzie za dużo gastronomi po tym 
koronawirusie w jarmarku? To tylko jest moje słowo, bo lokale w tej chwili 
stoją puste, a jeszcze jak dowalimy plenerową gastronomię, to myślę, że 
powinniśmy ją trochę ograniczyć. 
 
Radny Cezary Śpiewak- Dowbór- członek Komisji 
Oczywiście bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki za powodzenie obu tych 
przedsięwzięć i co do Rudego Kota i co do Wyspy Sobieszewskiej, ale tak mi 
przyszło na myśl jedno pytanie. Jak jest z prawami do nazwy Rudy Kot? Czy, 
gdyby był pomysł na pozostawienie tej nazwy, to możemy to zrobić? Jak to 
wygląda, chyba, że już panowie mają pomysł na inną nazwę, jestem bardzo 
ciekaw, a z kolei ta stara pewnie by też ciekawie ludziom kojarzyła, bo od 
razu wiedzieli o co chodzi.  
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Jeszcze studium formalnego nie przeprowadziliśmy, kto i w jaki sposób był 
zainteresowany własnością tego prawa, więc jeśli nie ma opatentowanego 
tytułu, pewnie go opatentujemy, bo to jest naturalne z obiektem, z którym 
byśmy tę nazwę chcieli powiązać. Natomiast nie ukrywam, że nie byliśmy do 
końca, tu sceptycznie do tego podchodzimy, żeby cały obiekt dalej tytułować 
Rudym Kotem, z punktu widzenia trochę więcej niż rozpoznawalności jego 
tylko dla mieszkańców. Chcielibyśmy grać Rudym Kotem, bo to jest bardzo 
ważny komunikat dla Gdańszczan. Jak zresztą patrzycie Państwo i widzicie, 
nasze działania w stosunku do przywołanego przez Pana Przewodniczącego 
Jarmarku się chociażby toczą.  My Jarmark Dominikański przybliżamy do 
Gdańszczan, znaczy zmieniliśmy formułę, zmieniamy w ogóle. Chcemy, żeby 
Gdańszczanie byli zadowoleni z Jarmarku, a turyści z niego również korzystali. 
Podobnie chcielibyśmy, żeby było z Rudym Kotem. Chcielibyśmy, żeby 
Gdańszczanie byli z niego zadowoleni i jego odwiedzali i go dobrze kojarzyli, 
no ale zarabiać pewnie będziemy trochę szerzej, czyli nie tylko na samych 
mieszkańcach, bardziej na Metropoli, może województwie, a wręcz wierzymy 
w to, że się od razu prezes fajnie ciekawie inspirował nas na radach, które 
odbywaliśmy, modelami z Berlina, różnych takich ciekawych miejscówek. 
Myślę, że tam odnajdziemy jakąś taka tożsamość, ale wychodzącą też poza 
same takie sztywne granice Rudego Kota.   
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji  
Czy ten ośrodek na Sobieszewie to jest od ul. Turystycznej w stronę morza, 
czy w stronę Wisły? 
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Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Nie, to jest ośrodek na zapleczu wjazdu naprzeciwko ronda. Czyli tak 
naprawdę on jest w środku Sobieszewa jako miejscowości. Po lewej stronie 
jest kościół i to jest de facto na zapleczu kościoła, tak to nazwijmy. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji  
Czyli w stronę morza od ul. Turystycznej, w sensie od której strony 
Turystycznej. 
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Tak, w stronę morza, jeśli mówimy o stronie ulicy Turystycznej, przy placu 
wydzielonym, zresztą z jednej z tych działek przy ul. Turystycznej został 
wydzielony teren pod plac publiczny. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji  
Wszystko jasne, dziękuję. 
 
Pan Andrzej Bojanowski Prezes Zarządu MTG Sp. z o.o. 
Bardzo proszę. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma, przechodzimy do 
głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Gdańsku – druk nr 677. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Iwonę 
Bierut – Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej 
dyskusji przy obecności Pana Andrzeja Bojanowskiego - Prezesa 
Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej, Komisja 4 głosami 
za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w 
druku nr 677. Opinia Nr 20-5/203/48/2020 

 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gdańska - Druk Nr 658. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.191.2020. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Zanim oddam głos pani dyrektor Goitowskiej chciałem powiedzieć, że bardzo 
sprawnie pracuje nasza firma w sektorze VI, jestem zadowolony, dziękuję. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga 
Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, która 
powiedziała m.in., że tutaj są jakby dwie kwestie. Jedna kwestia taka 
porządkowa. Ona wyniknęła z naszej dyskusji z Prokuraturą Regionalną, która 
wniosła o usunięcie pewnych elementów w regulaminie, które jakby 
uszczegóławiają rzeczy, które już są określone w innych ustawach. I tutaj 
mówimy o kwestiach związanych z obowiązkiem utrzymania przez właścicieli 
nieruchomości chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wykreślamy 
jakby ten element. Podobnie wykreślamy elementy związane z kwestiami 
utrzymania zwierząt domowych, czyli mówimy tu o elementach takich jak 
niedopuszczanie do zakłócania ciszy itd. też te elementy są wykreślone. 
Natomiast doszczegóławiamy kwestie związane z prowadzeniem deratyzacji. I 
to jest, jak gdyby ta pierwsza kwestia porządkowa. Druga kwestia, nowa, 
która została wprowadzona przez Wydział Środowiska, są to zapisy związane z 
umożliwieniem utrzymywania pszczół na terenie miasta Gdańska. Tutaj w tej 
uchwale zostały określone warunki, wymogi jakie muszą zostać spełnione do 
tego, żeby móc taką pasiekę na terenie miasta utrzymać. Czyli mówimy tu o 
odległościach od okien od nieruchomości, zgód odpowiednich, jeżeli chodzi o 
sąsiadów oraz same kwestie tego jakiego rodzaju rasy i odmiany pszczół mogą 
być hodowane. I oczywiście ograniczenia liczbowe, czyli tutaj nie mówimy o 
jakichś tam wielkich, dużych pasiekach przemysłowych, tylko mówimy o 
pasiekach na potrzeby własne. Natomiast główny cel, to wzrost 
bioróżnorodności w mieście oraz zwiększenie możliwości zapylania roślin w 
mieście i zwiększenie jakby tych możliwości pokarmowych dla ptaków 
bytujących na terenie miasta. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o ten 
projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Bardzo mi się ten projekt podoba, super. Coraz więcej zauważyłem 
ludzie przez ten koronawirus, na każdym metrze można powiedzieć mającym 
koło domu, czy na działkach, czy ogródkach też jak pszczółki pracują. Nie 
wiem, czy to zapowiada, że idą ciężkie czasy, oby nie, ale bardzo mi się to 
podoba. Czy są głosy w dyskusji? 
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Radny Cezary Śpiewak- Dowbór- członek Komisji 
Krótkie pytanie, jeśli chodzi o kwestie związane z uregulowaniem kwestii 
związanych ze zwierzętami domowymi. Wydaje mi się, że w tym regulaminie 
była uregulowana kwestia, że pies na spacerze w mieście musi być 
wyprowadzany albo na smyczy, albo w kagańcu, a jeśli jest rasą 
niebezpieczną lub mieszanką tych ras, to i na smyczy, i w kagańcu. To 
wykreślamy? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Nie, to pozostaje. Może przeczytam, co wykreślamy. Wykreślamy kwestie, 
czyli odpowiedzialność za zachowanie się zwierząt oraz zobowiązanie osoby 
utrzymującej do niedopuszczania zakłócenia ciszy i spokoju, więc to jakby 
jest określone przez Kodeks Cywilny i Kodeks Wykroczeń, w związku z 
powyższym zostało wniesione, aby wykreślić ten element. I to jest wszystko 
co wykreślamy, więc pozostałe elementy pozostawiamy. 
 
Radny Cezary Śpiewak- Dowbór- członek Komisji 
Dziękuję bardzo. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Pani dyrektor. Tam była kwestia wykreślenia dotycząca nieruchomości. Więc 
chciałbym, żeby pani powiedziała też odnośnie skutków tego wykreślenia pasa 
przylegającego do nieruchomości. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Już tłumaczę. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa 
już ten obowiązek, który ciąży na właścicielach nieruchomości, więc zdaniem 
Prokuratury nie ma potrzeby powielania tego zapisu w ramach regulaminu 
naszego, w ramach aktu prawa miejscowego. Dlatego tylko wyłączyliśmy z 
treści tych obowiązków określonych w regulaminie związanych właśnie z 
uprzątaniem przez właścicieli nieruchomości chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości. To jest wykreślone, ponieważ jest to już określone w ustawie 
o utrzymaniu czystości i tu jest ten powód, że nie mamy powielać zapisów już 
ustawowo określonych. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Pani dyrektor, a taki kazus, kiedy przy nieruchomości jest pasek zieleni i 
potem dopiero chodnik, czy ten chodnik jest przylegający do nieruchomości, 
czy nie? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Jest przylegający do nieruchomości. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Dziękuje bardzo. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję, nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska - 
Druk Nr 658. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w 
druku nr 658. Opinia Nr 20-5/204/49/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Panie Przewodniczący. Radny Karol Rabenda próbuje się cały czas zalogować, 
ale go cały czas wyrzuca. Kilka razy dołączył do spotkania, później znowu 
zniknął, trudno powiedzieć co się dzieje. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Panie Przewodniczący. Rozmawiałam z radnym Rabendą telefonicznie. Radny 
cały czas próbuje dołączyć do posiedzenia, ale ma cały czas problem z 
Internetem. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Jest z nami. Wysłany został link, ale nie może się zalogować. Dziękuję. 
Przechodzimy do następnego punkt obrad Komisji. 

 
PUNKT – 5. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a 
Gminą Kartuzy w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Kartuzy w 
zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu 
Sektora I Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z 
odpadów komunalnych - Druk Nr 659. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.192.2020. 
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Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga 
Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, która 
powiedziała m.in., że jest z nami obecny pan Grzegorz Walczukiewicz, 
przedstawiciel spółki Port Czystej Energii, więc gdyby były pytania 
szczegółowe dotyczące samej spalarni, to bardzo proszę. Natomiast, jeśli 
chodzi o projekt uchwały, to jest to jakby standardowa uchwała, która jakby 
doszczegóławia możliwości zawierania porozumień pomiędzy gminami, które 
faktycznie zdecydują się do podpisania porozumienia z miastem Gdańsk. 
Pierwsza uchwała w roku 2017 określała bardzo duży, taki szereg gmin, które 
wyraziły wolę, a to jest doprecyzowanie podpisania porozumienia. Już 
jesteśmy po wstępnych negocjacjach i rozmowach, jeśli chodzi o te 
poszczególne gminy. Porozumienia mamy zawarte już z miastem i z Gminą 
Pruszcz Gdański oraz z gminą Kolbudy. I teraz Kartuzy się zdecydowały 
przekazać porozumieniem połowę ze swojej gminy, czyli porozumienie z 
sektorem pierwszym. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A z drugiego sektora, gdzie odpady oddają? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Z drugiego sektora oddają do Chlewnicy. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A czemu nie całość do Chlewnicy? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Gdyż chcą być jedną nogą tu, jedną nogą tam i chcą mieć jakąś tam 
alternatywę. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
U nas bezpieczniej. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Tak, dlatego podpisują z nami to porozumienie, bo już jakiś czas temu w 
ogóle nie chcieli tego porozumienia podpisać, więc jesteśmy jeden krok do 
przodu. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Później my możemy nie chcieć. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Jest bardzo duże zainteresowanie innych gmin, żeby się dołączyć do takiego 
porozumienia, dlatego Żukowo również, jedno chyba z najbardziej opornych 
gmin też w sierpniu prawdopodobnie podobną uchwałę podejmie, więc mamy 
nadzieję, że niebawem się z uchwałą żukowską się u Państwa pojawimy.  
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Nam na strumieniu odpadów jak najbardziej zależy. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Dokładnie tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Jakiego rodzaju ryzyka hamują te gminy przed podjęciem czy przyjęciem 
takich porozumień? Jakiego rodzaju ryzyka są po ich stronie? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Ryzyko, które upatrują te gminy to jest kwestia czasu obowiązywania danego 
porozumienia. To porozumienie my podpisujemy do roku 2047. Jest to tak 
długi okres, wiadomo, biorąc pod uwagę jak sytuacja w gospodarce odpadami 
się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilku lat, no to perspektywa tak długiego 
porozumienia, tak długiego związania się z miastem Gdańsk, to tak naprawdę 
to jest główną przyczyną, która powoduje, że mają obaw co do tego, zębny 
podpisać to porozumienie. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Proszę dodać, dlaczego to porozumienie musi być tak długie? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
To tu od razu przekażę głos przedstawicielowi Portu Czystej Energii.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Proszę bardzo Panie Grzegorzu. 
 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. 
Długoś porozumienia wynika z okresu obowiązywania naszej umowy (PPP) 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, to znaczy mamy umowę z Partnerem 
Prywatnym na operowanie na obiekcie przez 25 lat od momentu 
uruchomienia. Na dziś tj. 21 stycznia 2024 roku. I to są skorelowane ze sobą 
tematy, czyli porozumienia międzygminne i długość obowiązywania umowy 
PPP, gdzie my jako podmiot publiczny odpowiadamy za dostarczenie 
odpowiedniej ilości frakcji do spalarni. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Dla mnie to oczywiście było jasne, ale chciałem żebyście to Państwo 
powiedzieli. 
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Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Z jaką ilością gmin dzisiaj mam podpisane porozumienia, jeśli chodzi o 
dostarczanie odpadów do spalarni?  
  
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
W tej chwili mamy umowy z 35 gminami i w tym jest gmina miasta Gdańsk. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
A może Pan je wymienić, chociaż te duże? 
 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Tczew, Gdańsk. Może powiem obszarami. Obszar obsługiwany przez Zakład 
Utylizacyjny w Szadółkach, czyli okoliczne gminy razem z gminą miasta 
Gdańska, obszar obsługiwany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w 
Tczewie, czyli Tczew i okoliczne gminy, i obszar zagospodarowania odpadów 
w Gilwie Małej, to są okolice Starogardu. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
A nie obawiacie się, że, bo to tak naprawdę nie do Pana pytanie, ale trochę 
też do Pana chyba. Nie obawiacie się zwiększenia ruchu na węźle Szadółki w 
momencie, kiedy będą wszystkie gminy zwozić te śmieci, czy my będziemy 
zwozić swoje do spalarni? 
 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Po pierwsze, żeby tego uniknąć, to cały ruch organizowany do spalarni będzie 
przez węzeł Kowale i przez ulicę Magnacką, tam jest komunikacyjnie ten 
węzeł bardziej przystosowany do większego ruchu, ale tak naprawdę to 
sytuacja jest o tyle dla nas wygodna i pozytywna dla mieszkańców Gdańska, 
że ruch na Jabłoniowej się zmniejszy i na węźle Szadółki z uwagi na to, że w 
tej chwili cała frakcja, która jest wywożona z Zakładu Utylizacyjnego tj. 
ponad 70 tysięcy ton odpadów rocznie zostanie zagospodarowana na terenie 
Szadółek. Natomiast przywozimy z okolicznych gmin tylko około 60 tysięcy 
ton, więc de facto bilans pojazdów będzie, patrząc na dzisiaj na minus. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Nie rozumiem. Dlaczego będzie mniejszy? 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Z uwagi na to, że większość frakcji, która w tej chwili wyjeżdża, to znaczy 
więcej frakcji będzie zagospodarowanej na miejscu niż będzie wyjeżdżało z 
zakładu, bo w tej chwili cała frakcja, która jest w zakładzie musi wyjechać na 
zewnątrz, żeby ją zagospodarować. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Ta frakcja, która będzie spalana w spalarni, ona w tej chwili musi z zakładu 
wyjechać, a gdy będzie spalarnia ona nie będzie wyjeżdżała, ona będzie 
zagospodarowana na miejscu, bo tam będzie się mieściła spalarnia, więc sam 
ruch pojazdów nie zmieni się z tytułu samej obsługi mieszkańców, będzie na 
tym samym poziomie. Dodatkowo zmniejszy się z tytułu tego, że nie będzie 
trzeba wywozić tej frakcji do spalenia, ponieważ będzie spalana na miejscu. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
A to jest około 70%, prawda? 
 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Nawet więcej. A dodatkowo, ponieważ my kierujemy ruch poprzez węzeł 
Kowale, więc węzeł Szadółki będzie mniej obciążony niż jest teraz. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Tak generalnie, one wyjeżdżają na obwodnicę, prawda? 
 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Tak, ale w tej chwili to się ruch odbywa faktycznie węzłem Szadółki przez 
Jabłoniową 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Tam po południu przeważnie jest większy ruch. 
 
Pan Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii  
Bywa różnie Panie Przewodniczący, bo tam też czasami jest spiętrzenie 
śmieciarek, które przyjeżdżają do zakładu, ale tak jak mówię, z punktu 
widzenia późniejszej eksploatacji zakładu termicznego przekształcania to ten 
ruch się na węźle Szadółki zmniejszy w porównaniu do ruchu, który jest 
obecnie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy w 
sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Kartuzy w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Sektora I 
Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów 
komunalnych - Druk Nr 659. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w 
druku nr 659. Opinia Nr 20-5/205/50/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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PUNKT – 6. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - Druk Nr 660. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 czerwca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.193.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga 
Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, która 
powiedziała m.in., że jest to uchwała poniekąd porządkowa, ponieważ 
elementy związane z faktem, że w lutym zmieniliśmy sposób naliczania opłaty 
dla nieruchomości mieszanych i tą uchwała uszczegóławiamy, że w ramach 
tych nieruchomości odpady odbierane są w każdej ilości, czyli tak jak z 
nieruchomości zamieszkałych. To jest jakby jedna kwestia oraz nowa rzecz, 
wprowadzamy limit ilości użytych opon, które można przekazać do punktu 
selektywnej zbiórki. Do tej pory nie było żadnego limitu. Limit jedyny jaki 
mieliśmy to na odpady remontowe i budowlane – było to do 2 ton. Natomiast 
na opony chcemy wprowadzić limit w ilości 8 sztuk rocznie, na każdy rok 
kalendarzowy. A wynika to jakby z faktu licznych zgłoszeń z Zakładu 
Utylizacyjnego, mówiące o tym, że najprawdopodobniej zakłady 
wulkanizacyjne przekazują nam właśnie opony do PSZOK w ramach tej 
możliwości, bo limitu nie ma żadnego. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Jaka będzie odpłatność za te powyżej 8 opon? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
To będzie cennik na Zakładzie Utylizacyjnym. Natomiast nie znam tej kwoty. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Chciałem dopytać jedną rzecz. Gospodarstwo domowe na dowód osobisty raz 
do roku, czy dwa razy do roku może wywieźć odpady do Zakładu 
Utylizacyjnego? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Może codziennie wywozić. Chodzi tylko, że jeden rodzaj odpadów jest 
limitowany, czyli mówimy o tych budowlanych i remontowych. Tutaj mamy to 
ograniczenie. Też możemy przywozić po pół tony, czyli 4 razy, więc tutaj nie 
ma jakby tego limitu częstości korzystania z punktu selektywnej zbiórki. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Ale mówimy o bezpłatnych, tak? 
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Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Tak, bezpłatnych. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Taki kazus, powiedzmy ja przy moim śmietniku wyłożyłem swoje opony, które 
zdecydowałem, że nie będę już używał więcej, dlatego ich nie utylizowałem 
do tej pory, ale uznałem, że są za bardzo zdarte. W każdym razie wystawiłem 
je koło śmietnika i zniknęły. Natomiast to, o czym Pani Dyrektor mówi, to jest 
taki fakt, że gdzieś tam z dowodem osobistym zawozimy do Zakładu i 
zdajemy. Ale mi się wydawało, że te opony gdzieś możemy teoretycznie, 
wydawało się, że możemy przy naszym śmietniku tak jak meble zużyte gdzieś 
zostawić. Czy ja tutaj popełniłem błąd? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Co do zasady tak. Natomiast my się staramy utrzymywać, dopóki nie 
wybudujemy tej sieci PSZOK, czyli tych sortowni, czyli tych sześciu punktów, 
gdzie będzie nam wygodniej dojechać niż wyprawiać się do Zakładu 
Utylizacyjnego. Staramy się mimo wszystko zabierać te odpady, no 
gabarytowe, nazwijmy to tak. Zobaczymy co się będzie działo, gdy będą 
punkty selektywnej zbiórki. Jeżeli zabrali, to bardzo się cieszę, że zabrali i 
jest czysto.   
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór- członek Komisji 
Krótkie pytanie. Czy ten problem z oponami jest dzisiaj, czy on jest jakoś 
zdiagnozowany, że on dzisiaj istnieje, że jacyś wulkanizatorzy próbują za 
darmo to utylizować udając mieszkańców, czy to jest przeciwdziałanie? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dokładnie tak jest, a już w ogóle nie ukrywam po otwarciu punktu 
selektywnej zbiórki, po tym krótkim okresie zamknięcia na czas pandemii 
ilości, które teraz są przywożone są zatrważające. 
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór- członek Komisji 
A czy nie obawiają się Państwo, że ci, powiedzmy mniej profesjonalni 
wulkanizatorzy, gdzieś tam jakieś małe zakładziki, które gdzieś tam w małym 
zakresie działają, skończy się tym, że i tak gmina będzie musiała te opony 
wywozić, tylko tyle, że nie zostaną przywiezione na wysypisko, tylko z lasu 
będą wywożone później. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak, ale ten problem dotyczy tak samo gabarytów i remontówki itd., więc 
tutaj raczej chodzi o to, żeby rzeczywiście przymusić do tego, żeby 
zagospodarować te odpady. Jeżeli bierzemy za to opłatę, no to pobierzmy ja 
w takiej wysokości, żeby rzeczywiście było stać na to, żeby do zakładu ją 
zawieźć, zapłacić nie wysoką kwotę, ale zapłacić. 
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Radny Cezary Śpiewak-Dowbór- członek Komisji 
Rząd wielkości od opony, to ile może być, kilka złotych, kilkadziesiąt 
złotych. jaki to jest w ogóle rząd wielkości. 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
To jest na pewno cena za tonę, więc nie wiem, ile to wychodzi, jaka jest 
kwota za sztukę. Tutaj w tym temacie dowiem się i na pewno powiem. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A jaka jest cena za tonę? 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Właśnie nie wiem. Musiałabym się dowiedzieć jaka jest cena za tonę i jaka 
jest waga średniej opony, to dopiero sprawdzę w Zakładzie Utylizacyjnym i 
Państwu przekażę. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Myślę, że to nie jest duży koszt i to nie jest kwestia myślę tych kosztów, bo 
standardowo w zakładzie wulkanizacyjnym jest to chyba kwota od 2 złotych 
do 5 złotych od opony, jeśli się zostawia do utylizacji. W związku z tym 
rozumiem, że przedsiębiorca nie bierze tego kosztu na siebie, tylko to jest po 
prostu ten koszt, który przerzuca z klienta na klienta, który musi zapłacić za 
utylizację. 
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór- członek Komisji 
Jak rozumiem, sytuacja jest taka, że oni biorą te 2złote, czy 5 złotych, a i tak 
później przywożą i za darmo utylizują na wysypisku. Ja się tylko boje sytuacji, 
w której się okaże, że będą brali, albo będą brali tyle samo i wylądują te 
opony w lesie, albo będą brali teoretycznie, nie wiem 15 złotych od opony i 
wtedy się okaże, że np. ktoś im nie zostawi tych opon, tylko sam je wyrzuci 
do lasu. Tak, żebyśmy mieli z tyłu głowy tę drugą stronę medalu, żeby te 
kwoty były tak skalkulowane, może można nadal do tego dopłacać, ale żeby ci 
wulkanizatorzy chcieli to przyjmować, żeby potem się nie okazało, że np. pół 
lasu na Stogach jest w oponach. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Zgadzam się z Radnym Cezarym, żeby to chociaż złotówkę kosztowało, ale gdy 
jemu będzie szkoda czasu i benzyny, to i tak do lasu wywali.  
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Mogę tylko dodać, że na 150 lokali mieszkalnych przez kilka lat, to tylko moje 
opony tam leżały. W związku z tym w naszej okolicy nie był to problem.  

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania. 
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Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Panie Przewodniczący Pan radny Rabenda ciągle nie może się połączyć z 
Internetem, walczy z centrum informatycznym i prosił, żeby jego głos był taki 
jak nasz. 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Radny Rabenda jest obecny, ale nie bierze udziału w głosowaniu, 
przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - Druk Nr 660. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w 
druku nr 660. Opinia Nr 20-5/206/51/2020 
 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
PUNKT – 7. 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok.  
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Gdańska wotum zaufania – Druk nr 678.  

  Przedstawia: Przedstawiciel Wydział Polityki Gospodarczej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 16 lipca 2020 r. – sprawa BRMG. 0006.211.2020. 
 
Pan Jacek Zabłotny - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 
przedstawiając informację na temat raportu o stanie miasta Gdańska 
powiedział m.in., że jest to obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy o 
samorządzie gminnym. W tym roku raport opracowaliśmy po raz drugi. Raport 
wedle założeń ustawodawcy podsumowywać ma działalność władz miasta w 
roku poprzednim i zawierać musi trzy elementy, tj.:  sprawozdanie z Budżetu 
Obywatelskiego, polityki programów i strategii oraz trzeci element 
sprawozdanie z uchwał podjętych przez Radę Miasta. My chcieliśmy podejść 
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do tematu bardziej kompleksowo i rozbudowaliśmy nasz raport gdański o 
jeszcze 14 dodatkowych rozdziałów. Są to 4 rozdziały wprowadzające. 
Dotyczą one ogólnej charakterystyki miasta, mieszkańców, budżetu miasta 
oraz organizacji zarządzania miastem. Następne 9 rozdziałów poświęconych 
jest programom operacyjnym wdrażającym strategię rozwoju Gdańska. 
Zawierają one najważniejsze dane oraz opis projektów, które były 
realizowane w zeszłym roku. 
 
Nowością drugiej edycji raportu o stanie miasta jest rozdział 14, który dotyczy 
zagadnień horyzontalnych wynikających z programów operacyjnych. Te 
zagadnienia horyzontalne to hasła: równe szanse, rewitalizacja, 
bezpieczeństwo, środowisko i smart sity. Tak jak wspomniałem, chociaż w 
ustawie jest mowa o podsumowaniu działań w roku ubiegłym, my chcieliśmy 
pokazać stan miasta trochę szerzej i dane, które przywołujemy w raporcie 
odnoszą się do lat 2013-2019. Czyli perspektywa ostatnich 6 lat, w 
poprzedniej edycji rok temu też ten okres 6 letni był zachowany, on 
rozpoczynał się z kolei w 2012. Szersza perspektywa czasowa pozwala nam 
zaprezentować trendy i zmiany w takiej perspektywie dynamicznej 
zachodzącej w mieście. Dane, które publikujemy w raporcie pochodzą 
zarówno z takich wewnętrznych zasobów urzędu, jak i instytucji miejskich, 
jednostek i spółek, a także z Głównego Urzędu Statystycznego i są one 
aktualne na dzień 9 czerwca tego roku.  
 
Odnosząc się do zakresu tematycznego Komisji chciałbym podkreślić, że 
wskaźniki, takie gospodarcze, które przedstawiamy w raporcie w ubiegłym 
roku kształtowały się bardzo dobrze. Chciałbym podkreślić to, że obrazem 
tego jest, a zarówno jednym z głównych celów Strategii Rozwoju Miasta 
Gdańska do roku 2030 Plus jest wzrost liczby mieszkańców. W ubiegłym roku 
wyniosła ona ponad 470 tysięcy, co jest rekordem dotychczasowym. Mieliśmy 
zarówno dodatnie saldo migracji jak i przyrost naturalny.  
 
Tak jak wspomniałem też zasadniczo wszystkie wskaźniki dotyczące rozwoju 
gospodarczego kształtowały się bardzo dobrze. Wzrosła liczba podmiotów 
gospodarczych, która wyniosła niemal 80 tysięcy, tj. wzrost rok do roku o 
około 3,7%. Spadała nam stopa bezrobocia, która na koniec zeszłego roku 
wyniosła 2,3%. Wzrosły nam przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 
sektorze przedsiębiorstw i wyniosło ono ponad 6.300 złotych. Nakłady 
inwestycyjne w przedsiębiorstwach także wzrosły i tj. wzrost rok do roku w 
wysokości blisko 27%. 
 
Mogę jeszcze nawiązać do rekordów, które zadziały się w porcie morskim. 
Dotyczyły one zarówno obrotów ładunkowych ogółem, liczone w milionach ton 
i to było ponad 52,2 milionów ton, co daje Gdańskowi IV miejsce w basenie 
Morza Bałtyckiego. Także przeładunki kontenerów liczone w milionach PU były 
rekordowe w zeszłym roku i wyniosły one ponad 2,1 miliona PU, a to z kolei 
daje Gdańskowi II miejsce pod względem przeładunków kontenerów w 
regionie Morza Bałtyckiego za Petersburgiem. Udział obrotów ładunkowych w 
portach morskich ogółem Gdańska wynosił w zeszłym roku blisko 50%, to było 
48,2% dokładnie, zaś udział przeładunków kontenerów w Gdańsku w 
przeładunkach kontenerów ogółem w Polsce to było z kolei 68,1%. Tak, że jak 
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wspominałem wcześniej tutaj te wskaźniki przed tym nieszczęściem 
związanym z pandemia bardzo ładnie się kształtowały. Rozwija się rynek 
biurowy, powstawały nowe miejsca pracy w sektorze usług dla biznesu. W 
zeszłym roku w tym sektorze pracowało ponad 25,5 tysiąca pracowników. 
Toteż plasuje Gdańsk na IV miejscu w Polsce. Nadal rozwijany był portfel 
projektów PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). W zeszłym roku ten portfel 
wyniósł blisko 1,6 miliarda złotych netto, z czego 2888 milionów złotych to 
była kwota przeznaczona na cele publiczne. 
 
To takie pokrótce najistotniejsze informacje, które chciałem Państwu 
przedstawić. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Proszę bardzo, głosy w dyskusji. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Jeśli mogę to bym skomentował, że w zasadzie Pan mógłby powiedzieć, że 
Państwo Radni zapoznali się z raportem o stanie miasta, wnoszę o pozytywną 
opinię pewnie dla raportu. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie opiniujemy raportu. 
 
Radna Agnieszka Owczarczak- członek Komisji 
My nie opiniujemy. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Słucham. 
 
Radna Agnieszka Owczarczak- członek Komisji 
Panie Przewodniczący Koralewski. My nie opiniujemy raportu, my opiniujemy 
projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Gdańska wotum zaufania, a o raporcie tylko dyskutujemy. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Ja prosiłem o głosy w dyskusji, więc bardzo proszę, kto chce zabrać głos w 
dyskusji na temat raportu. 
 
Radna Agnieszka Owczarczak- członek Komisji 
Chyba nie ma głosów, skoro nikt się nie zgłasza.  
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Szanuje pański czas Panie Przewodniczący. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Ależ panie Radny, wiem, rozumiem. Wszyscy nawzajem siedmioro szanujemy 
swój czas, więc skoro nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania projektu uchwały. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum 
zaufania – Druk nr 678.  
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Jacka 
Zabłotnego, Przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej na temat 
Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok oraz przeprowadzonej 
dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach 
wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku nr 678 w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania. Opinia Nr 20-
5/207/52/2020 

 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu obrad Komisji 

 
PUNKT – 8. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Zgłaszam wniosek formalny. Chciałabym prosić Komisję, żeby złożyć wniosek 
do Prezydenta Miasta Gdańska o przedłużenie terminu składania wniosków o 
wykup lokali komunalnych z 90% bonifikatą z końca lipca do końca 2020 roku, 
ze względu na pandemię. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. To musiałby być wniosek o zmianę uchwały, bo termin jest wpisany 
w uchwale Rady. Proponuje tak i poprę ten wniosek z prośbą do Prezydenta o 
rozważenie możliwości zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska polegającej na 
przesunięciu terminu składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych z 90 % 
bonifikatą z dnia 31 lipca 2020 mroku do 31 grudnia 2020 roku, ze względu na 
panującą pandemię. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Świetnie., o to mi właśnie chodzi. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Głosujemy wniosek o treści: 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska zwraca się do 
Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany uchwały 
Rady Miasta Gdańska - powołamy się na odpowiednią uchwał - polegającej na 
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przesunięciu terminu składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych z 90 % 
bonifikatą z dnia 31 lipca 2020 mroku do 31 grudnia 2020 roku, ze względu na 
panującą pandemię. 
 
Głosowanie: 
Wniosek został przyjęty 6 głosami za – jednogłośnie. 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. wnioskiem stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Wniosek nr 20-5/5/2/2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Porządek obrad został wyczerpany. Innych spraw ze strony członków Komisji 
nie słyszę. Dziękuję za udział w posiedzeniu - zamykam 20 obrady Komisji – 
godz. 11:40. 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


