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BRMG-KZR-XI.0012.124.2019 
 

Protokół Nr 14-11/2019 
z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które 
odbyło się 24 października 2019 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8:30, w sali 
im. Seana Lestera Nr 003 Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w 
Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), czyli 
było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. Radny Jan Kanthak dnia 13 października 2019 roku został wybrany na 
Posła na Sejm RP. Postanowienie Nr 1061/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku 
I z dnia 22 października 2019 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.   
 
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca 
Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzyła 14 posiedzenie, powitała zebranych, 
podziękowała za punktualne przybycie na posiedzenie Komisji, i poinformowała, 
że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku zostały skierowane do Komisji do rozpatrzenia i 
zaopiniowania projekty uchwał, które zaproponowała wprowadzić pod obrady:  

 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska - 
druk Nr 351. 

 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za – jednogłośnie wprowadziła ww. projekt uchwały pod obrady 
Komisji i będzie go procedowała w punkcie 3 porządku obrad. 
 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 352. 

 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za – jednogłośnie wprowadziła ww. projekt uchwały pod obrady 
Komisji i będzie go procedowała w punkcie 4 porządku obrad. 

Ponieważ nie było więcej uwag ze strony członków Komisji do zaproponowanego 
porządku, poddała pod głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad 
Komisji: 
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1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Gdańska - Druk Nr 349 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 350 
- w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdańska - druk Nr 351. 

        Przedstawia: Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 
352. 

         Przedstawia: Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Głosowanie: 
Powyższy porządek został przyjęty 5 głosami za - jednogłośnie. 

 
PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk 
Nr 349 – w zakresie działania Komisji. 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
31 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.323.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła - w zakresie 
działania Komisji Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta 
i Podatków i powiedziała m.in., że w WPF zmieniamy zakres i kod na niektórych 
przedsięwzięciach. Jednym z tych przedsięwzięć jest budowa węzłów 
integracyjnych Gdańsk Rembiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami 
dojazdowymi. W 2020 roku zwiększamy kwotę o 14.836.000 złotych, z tego 
8.836.000 złotych- jest to kwota partnera Gminy Żukowo, która będzie pochodziła 
z dotacji Unii Europejskiej, ale w związku z tym, że my jesteśmy beneficjentem, 
a przekazujemy partnerom dotacje, to wprowadzamy ją do budżetu. Natomiast 
6milionów będzie jako zwiększenie wkładu własnego na nasze działania w ramach 
tego przedsięwzięcia. 
 
Przyspieszamy również wydatki w związku z bardziej zaangażowanymi pracami na 
węźle Jabłoniowa – Warszawska i Nowa Bulońska. O 10 milionów złotych 
wykonawca w tym roku więcej zafakturuje i te 10 milionów w tym roku wydamy. 
Zmniejszamy o tę samą kwotę w roku 2020. Te 10 milionów w tym roku 
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przeznaczone na te dodatkowe wydatki na Gdańskim Projekcie Komunikacji 
Miejskiej Etap IV A będą pochodziły przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków 
na ulicy Budowlanych, a 8.110.000 złotych jest to związane z wydłużonym 
procesem przygotowania terenu do inwestycji. Tam trzeba podziały nieruchomości 
nowe przeprowadzić, więc ta inwestycja przenosi się na 2020 rok i ta sama kwota 
jest przenoszona na rok 2020. 
 
Drugim zmniejszeniem w tym roku jest budowa mostu zwodzonego na Wyspę 
Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501, jest to kwota 970 tysięcy 
złotych. Wchodzi tam nowe wykonanie podestów do punktu serwisowego i jakieś 
jeszcze hydrauliczne dodatkowe elementy potrzebne do dobrego funkcjonowania 
mostu. W związku z tym, że przetargi, które zostały przeprowadzone nie wyłoniły 
wykonawcy plus do tego jeszcze trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, które 
jeszcze w tej chwili procedowane, kwota ta w tym roku jest uwolniona, i te 970 
tysięcy będzie wykorzystane w przyszłym roku i wydłuża się też okres realizacji 
tego przedsięwzięcia. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Z jednej strony na pewno cieszymy się, że udaje się pozyskiwać 
fundusze na takie kluczowe projekty mające poprawić jakość mobilności, a w 
Trójmieście realizujemy je tak naprawdę w konwencji metropolitalnej. Natomiast 
co do prac na ul. Jabłoniowej, no społeczność lokalna ogłasza odmienne odczucia 
niż przyspieszenie, ale ufam, że to wszystko jest pod względem formalnym 
zgodne. 
 

Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Ostatnio artykuł był o tym, że się opóźnia. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
To jest raczej ta część tramwajowa, a drogowa jest po prostu realizowana, i może 
faktycznie to nie jest jeszcze odczuwalne dla mieszkańców, ale prace naprawdę 
są zaawansowane. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Pani dyrektor nie jest osobą w żaden sposób odpowiedzialną za te działania, tak 
tytułem komentarza. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do tego projektu 
uchwały? 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Te wszystkie kwoty, które są przedstawiane one mieszczą się w budżecie, nie ma 
żadnych przekroczeń? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Nie ma żadnych przekroczeń. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Zaraz będziemy opiniowali zmiany w budżecie. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Ale, jeśli chodzi o przesunięcia między latami, to tak jak powiedziałam uwalniamy 
środki w roku 2020 na GPKM, Etap IV A, i te zadania, które w tym roku nie są 
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realizowane będą realizowane z tych środków w następnych latach, bo WPF ma 
budżety na wieloletnie zadania. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuje bardzo. nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 349 – w 
zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie: 
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską, Dyrektor Wydziału Budżetu oraz przeprowadzonej dyskusji - 5 
głosami za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku Nr 349 – w zakresie działania Komisji. Opinia 
Nr 14-11/40/33/2019 

 
PUNKT – 2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 350 - w zakresie 
działania Komisji. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
31 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.324.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła - w zakresie 
działania Komisji Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta 
i Podatków, i powiedziała m.in., że wprowadzamy na dochody drobną kwotę jako 
wpłata sponsora na realizację kampanii społecznej gra rowerowa „Kręcimy 
kilometry dla Gdańska 2019” i ta kwota 18.699 złotych w całości jest przeznaczona 
na wydatki związane z tą kampanią.  
 
Realizujemy taki projekt PARKING GETS SMART dofinansowywany ze środków Unii 
Europejskiej, a rozpoczęcie tego projektu nastąpiło z opóźnieniem w ramach tego 
projektu zaplanowana jest realizacja tablic informacyjnych o dostępnych 
miejscach parkingowych w pasie nadmorskim, to zwolniona kwota w wysokości 
369 tys. złotych w tym roku, bo proces pozyskania tych tablic, realizacji tego 
zadania zostanie też wydłużony do roku 2020, to tę kwotę przeznaczamy w roku 
2019 na zadania w zakresie drogownictwa. Jest to przede wszystkim utwardzenie 
nawierzchni bitumicznej ul. Gnieźnieńskiej, ul. Borsuczej i ul. Gołuńskiej, a ten 
projekt będzie realizowany w 2020 roku. 
Dziękuję. 

 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że zwłaszcza ten ostatni projekt to jest element 
realizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Osobiście myślę, że to jest 
doskonały pomysł, żeby właśnie redukować chaos, zwłaszcza w sezonie 
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wakacyjnym dając jasną informację, czy przede wszystkim osoby nieznające 
dobrze topografii Gdańska mają szansę dostać się samochodem na plażę, czy od 
razu należy wybrać inną formę transportu. Proszę mi powiedzieć, czy pani się 
orientuje, czy to jest też projekt realizowany w jakimś porozumieniu 
metropolitalnym, czy to będzie tylko na terenie Gdańska? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Nie, w tym programie jesteśmy partnerem, a liderem projektu jest jakieś państwo 
europejskie, nie pamiętam teraz które. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Czyli to nie jest partnerstwo z naszymi sąsiadami? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Tak. 

 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Rozumiem. Czy państwo radni mają pytania do tego projektu uchwały? Nie ma, 
przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 350 - w zakresie działania 
Komisji. 
  
Głosowanie: 
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską, Dyrektor Wydziału Budżetu oraz przeprowadzonej dyskusji - 4 
głosami za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku Nr 350 – w zakresie działania Komisji. Opinia 
Nr 14-11/41/34/2019 
Obecny Radny Mateusz Skarbek nie wziął udziału w głosowaniu. 
 

PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdańska - druk Nr 351. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
31 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.325.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga 
Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, powiedziała 
m.in., że przedmiotowe projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami są 
bardziej porządkowe. Pierwszy i drugi projekt uchwały dotyczy się tego samego, 
czyli zmieniająca uchwałę regulaminu utrzymania czystości i szczegółowego 
sposobu świadczenia usług, ponieważ tutaj dokonujemy zmiany polegającej tylko 
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na tym, że opóźniamy o miesiąc wejście w życie zmiany częstotliwości odbioru 
odpadów z nieruchomości z terenu miasta Gdańska. To jest podyktowane tym, że 
na sesję listopadową wejdziemy z całym pakietem zmian uchwał związanych tak 
naprawdę z całą zmianą ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, więc 
żebyśmy się terminowo nie rozeszli, to musimy zmienić ten regulamin w tym 
zakresie, żeby wszystkie zmiany weszły w tym samym czasie.  
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Mówimy tu o drukach nr 351 i nr 352, jako drukach bliźniaczych. 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak. 

 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Czyli rozumiem, że na listopad powinniśmy się w ramach tej Komisji szykować 
troszeczkę z większym punktem? 

 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak, ale też na pewno będziemy dużo wcześniej komunikowali wszystkie zmiany, 
bo będzie ich dosyć sporo. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Mamy już przygotowaną narrację, dlaczego np. te wszystkie zmiany wchodzą itd., 
bo ja się tego najbardziej boję. 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
My też się tego boimy. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Jak ostatnio z prezydentem Grzelakiem rozmawiałem, należałoby to jakoś 
przygotować zasadniczo, wytłumaczyć z czego to wynika i dlaczego to wynika, bo 
kolejny raz my dostaniemy na barki i po prostu na nas będzie złość wylewana. 
 
Radna Kamila Błaszczyk, członek Komisji 
Śródmieście oberwie najbardziej tutaj…  
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Śródmieście szczególnie najbardziej. 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Planujemy rozwiązania tej sytuacji. Mamy pomysły na to, żeby jednak nie stracić 
aż tak dużo jak byśmy stracili normalnie, gdyby tylko przyjąć zmiany ustawowe, 
ale to właśnie będziemy komunikowali dużo wcześniej, żebyście państwo też 
wiedzieli w jakim kierunku idziemy, jakie rozwiązania planujemy wdrożyć. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
A zmiana stawek na kiedy jest szykowana? 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak samo. 
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Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Też listopad już? 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Miałem nadzieje, że nie tak szybko. 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Ale niestety musimy. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Z wejście w życie od razu? 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dlatego zmieniamy na luty jakby to, ponieważ nowe stawki, wszystko to po 
nowemu będzie od lutego przyszłego roku. Każdy miesiąc zwłoki powoduje 
dodatkowe miliony w dziurze budżetowej, więc nie możemy sobie pozwolić, a to 
ma jakby bezpośredni wpływ od razu na wysokość stawki, więc im szybciej 
zmienimy, tym stawka będzie minimalnie mniejsza. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
W tej niekomfortowej sytuacji przynajmniej takie pocieszenie. Tutaj państwo nie 
za bardzo macie pole manewru. 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Nie, nie mamy. Moglibyśmy to wydłużać, ale każdy miesiąc zwłoki powoduje 
jeszcze większą, gorszą sytuację finansową. 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tych dwóch uchwał? Oczywiście będziemy 
je głosować osobno, ale myślę, że tutaj dyskusję kontynuujmy łącznie. Nie widzę 
głosów. Myślę, że listopadowa Komisja będzie merytoryczna.  

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała 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 351. 
  
Głosowanie:  
Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią 
Olgę Goitowską, Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 
6 głosami za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 351. Opinia Nr 14-
11/42/35/2019 
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PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 352. 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
31 października 2019 r. – sprawa BRMG.0006.326.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga 
Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w punkcie nr 
3 porządku obrad i dyskusja odbyła się łącznie. 

 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała 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 352. 
 
Głosowanie:  
Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią 
Olgę Goitowską, Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 
6 głosami za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 352. Opinia Nr 14-
11/43/36/2019 
 
 

PUNKT – 5. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Spraw wniesionych ze strony członków Komisji nie ma. Porządek obrad został 
wyczerpany, zamykam posiedzenie Komisji – godz. 8:45.  

 
Przewodnicząca 

Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG 
 

Anna Golędzinowska 
 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


