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PROTOKÓŁ Nr 10-7/2019
Z dziesiątego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska
w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 28 sierpnia
2019 roku, a rozpoczęło o godz. 15:30 w sali nr 007 w Nowym Ratuszu
przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do
protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięć osób,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny – radny Jan Kanthak
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 10 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska – druk nr 278.
Przedstawia: Wydział Budżetu Miasta i Podatków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr
279.
Przedstawia: Wydział Budżetu Miasta i Podatków

3. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu

4.

Podsumowanie Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
Przedstawia: pan Andrzej Socik – przedstawiciel
przedstawiciele organizatora Jarmarku Św. Dominika

5.

Wydziału

Polityki

Gospodarczej,

Funkcjonowanie Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO.
Przedstawia: pan Przemysław Kitliński – Oficer Rowerowy

6.

Oficer rowerowy w każdej dzielnicy.
Przedstawiają: wnioskodawcy tematu, pan Przemysław Kitliński – Oficer Rowerowy

7.

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
„Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska” – druk nr 255.
Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych

8.

Plany budowy basenów.
Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Polityki Gospodarczej

9.

Wnioski Komisji do budżetu miasta Gdańska na 2020 rok.
Przedstawiają: członkowie Komisji

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodnicząca powiedziała, że w pkt 6 porządku powinno być oficer sportowy,
a nie rowerowy. Także za pomyłkę przeprasza. Jeżeli chodzi o rower MEVO to
może być potrzebna zmiana i przeniesienie tego pkt na koniec posiedzenia, ale
ta zmiana zostanie ewentualnie przeprowadzona w dalszej części posiedzenia.
10.
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Następnie wobec braku dalszych uwag do zaproponowanego porządku obrad
poddała jego przyjęcie pod głosowanie.
Głosowanie:
4 za - jednogłośnie

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 278.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
29 sierpnia 2019 r. BRMG.0006.252.2019).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o Wieloletnią
Prognozę Finansową to w jej zakresie przeważanie są projekty infrastrukturalne.
Wprowadzamy nowy Program Budowy i Modernizacji Budynków, kolejna edycja na 3
lata, budżet 45 mln zł. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku okres
realizacji 9 lat, powiększony areał do pochówku zmarłych mieszkańców Gdańska 9
ha, budżet w tym okresie 25 500 000 zł. Budowa obiektu szkolnego przy ul.
Jabłoniowej zwiększamy w roku 2019 kwotę zaangażowaną o 2 100 000 zł. Wynika to
z aktualizacji przepisów dotyczących PPOŻ i dostosowania tego budynku do jego
wymogów, też dodatkowe prace elektryczne i inne, które przystosują ten obiekt dla
bezpieczeństwa użytkowników. Łącznie budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej zamknie
się kwotę 89 mln zł. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta zmniejszamy kwotę
2 178 000 zł w związku z przesunięciem realizacji dokumentacji dla ulicy Ogarnej z
roku 2019 na rok 2020. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 278.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 278. (Opinia nr 10-7/1814/2019)

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 279.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
29 sierpnia 2019 r. BRMG.0006.253.2019).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
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Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, oprócz tych zmian, o których
mówiłam przy Wieloletniej Prognozie Finansowej w budżecie proponujemy
przeznaczyć dodatkowe środki dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na drobne
inwestycje, które uatrakcyjnią ogród. Jedna to jest odbudowa budynku hodowlanego
dla antylop 400 tys. zł. W związku ze śmiercią hipopotama nilowego proponujemy
przygotować dokumentację, która przystosuje ten wybieg dla hipopotama
karłowatego.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 279.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 279. (Opinia nr 10-7/1915/2019)

PUNKT - 3
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Pan Zbigniew Weinar – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Sportu
Szanowni państwo może na początek podsumuję to co się działo w okresie
wakacyjnym. To zawsze jest bardzo interesujący okres jeżeli chodzi o imprezy
sportowe, dużo wody, dużo kółek, dużo biegania, ale nie tylko.
Zaczynamy od czerwca. Odbyły się regaty żeglarskie Nord Cup. 29-30 czerwca bardzo
duża impreza na Motławie, taka rekreacyjna, Water Show ze wspaniałymi pokazami
latających desek, ale również po raz pierwszy udało nam się zrobić skoki z Żurawia.
29 czerwca to Puchar Prezydenta w kolarstwie górskim.
5-8 lipca festiwal Baltic Sail, czyli nasze tradycyjne szanty i zlot żaglowców.
Lang Team maratony rowerowe, czyli już taka tradycyjna impreza w Parku
Krajobrazowym dla miłośników kolarstwa górskiego.
Pierwsza żużlowa impreza czyli Mistrzostwa Europy Juniorów na żużlu.
Zaraz po nim odbyły się Gdański Motocross Show na Placu Zebrań Ludowych. Może
troszeczkę mniej oficjalna impreza, ale również fajna i przyciągnęła dużą
publiczność.
12 lipca PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi na żużlu.
14 lipca to Triathlon, czyli też elementy i biegania i pływania.
Bardzo ważna impreza, bo po ponad 30 latach Lechia zagrała po raz pierwszy w
finałach Ligii Europy. Niestety zakończyło to się przegraną ostatecznie, ale jest to
wielki sukces i mamy nadzieję, że w przyszłym roku to powtórzą. Zwłaszcza, że w
przyszłym roku finał Ligii Europy odbędzie się w Gdańsku.
27 lipca to również Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w kolarstwie górskim.
Mistrzostwa Polski w skimboardingu, czyli takie ślizganie się na desce na plaży, na
specjalnych torach wodnych.
Sierpień to już Bieg Św. Dominika, Maraton Solidarności i największa impreza
tegoroczna, która się odbyła w Gdańsku zapewne też jeżeli chodzi o budżet, ale też
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i taką wagę również jeżeli chodzi o poziom sportowy to turniej kwalifikacyjny do
Igrzysk Olimpijskich siatkarzy, mężczyzn, jak wiemy wygrany, nasza hala pozostaje
szczęśliwa dla siatkarzy polskich.
Maraton sierpniowy i na końcu Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski pod koniec
sierpnia.
Co przed nami? Nie kończymy z żeglarstwem, bo już 5-8 września będą Mistrzostwa
Polski klas olimpijskich. To wszystko w Narodowym Centrum Żeglarstwa.
Turniej żużlowy o Złoty Kask 13 września.
Bieg Westerplatte 14 września.
Impreza, którą mieliśmy już kiedyś w Gdańsku, ale troszeczkę ją zabraliśmy Gdyni,
The Color Run, specjalny wyścig, gdzie oprócz tej części rekreacyjnej jest również
zabawa, obsypywanie się farbą. Tym razem będzie to w okolicach Ergo Areny i w
samej Ergo Arenie.
Jedna z naszych dwóch sztandarowych imprez jeżeli chodzi o Biuro Sportu czyli
Przystanek Metropolia, trzecia już edycja turnieju. Młodzież z dwóch roczników
2009-2010 z gmin i z miast zrzeszonych w ramach Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot,
26 września na boisku przy ul. Traugutta. Serdecznie zapraszamy.
Kolejna edycja Testu Coopera, jesienna, 26-27 września.
27 września II już edycja przez 3 dni trwająca Runmageddon, czyli już takiej bardzo
poważanej imprezy dla twardych kobiet i twardych mężczyzn, ale również
troszeczkę też w niższych kategoriach wiekowych.
Na koniec września 28-29 na terenie Forum Gdańsk odbędzie się festyn rodzinny
promujący zdrowie. Tam będzie dużo elementów typu dobrego odżywiania,
uprawiania sportu rekreacyjnego, ale również robienia profesjonalnych badań,
będzie można się na miejscu zbadać. Szczegółowy program jak będziemy znali to też
państwu prześlemy. Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Intensywnie było. Czy są jakieś pytania ze strony radnych? Nie
widzę.

PUNKT - 4
Podsumowanie Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jest z nami przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej i czy możemy pokrótce
tylko powiedzieć, bo rozumiem, że jeszcze nie mamy pełnych danych, bo jest za
wcześnie. Za miesiąc, dwa wrócimy z tematem na Komisji, ale jeżeli byśmy mogli
pokrótce usłyszeć.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
W tej chwili mam takie dane dotyczące tego co się działo w turystyce. W Gdańsku
Gdańska Organizacja Turystyczna była mocno zaangażowana, jak zresztą co roku. W
tym roku jeszcze bardziej, bo prowadziła 3 punkty informacyjne, ponad 4000 osób
skorzystało z tych punktów. Kilka tysięcy materiałów się rozeszło. Bardzo dużą
popularnością
cieszyły
się
wszystkie
akcje
promocyjne
w
mediach
społecznościowych, przez google, poprzez Facebooka, tam ponad 300 tysięcy
wyświetleń było i rzeczywiście turystycznie impreza bardzo udana. Jak było
gospodarczo i dane liczbowe konkretne przedstawi MTG, ponieważ z tego co wiem
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były prowadzone również badania wśród uczestników, a wśród wystawców jest
specjalna ankieta, która podsumowuje ich spostrzeżenia, uwagi, zadowolenie,
niezadowolenie i wtedy na tej podstawie będzie opracowany raport, który w
szczegółach przedstawi MTG.
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Jeszcze Wydział Gospodarki Komunalnej, który też uczestniczył w komisjach
jarmarkowych i na cotygodniowych odprawach i też możemy potwierdzić, że poziom
jarmarku jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń i protestów mieszkańców to zdecydowanie
zmalała ta liczba. Przede wszystkim też poprawił się porządek i przez przeniesienie
części kolekcjonerskiej na Długie Ogrody generalnie było luźniej. Mieszkańcy mieli
większą swobodę w dojeżdżaniu do swoich mieszkań. Kupcy mieli nieco inne zdanie,
ale te szczegółowe podsumowania wspólnie z MTG będą stworzone za niespełna
miesiąc.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Wrócimy do tematu za miesiąc. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać jakieś
pytania?
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Cejrowski po 14 latach dogadał się z miastem.
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
On miał swoje stanowisko przy kościele Mariackim.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
W takim razie dziękujemy za informacje i wrócimy do tematu za miesiąc lub dwa.
Kolejny punkt to rower metropolitalny MEVO, ale pan Michał Glaser do mnie napisał
z prośbą, że ma spotkanie z panem Wiceprezydentem i żebyśmy przełożyli ten punkt
na koniec. Musimy przegłosować.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
W tym punkcie chciałbym słowo powiedzieć. Nie wiem czy to Komisja nasza Sportu
czy na Komisji Polityki zgłoszę, ale trzeba jakoś unormować sprawę hulajnóg i
skuterów. To co się dzieje już to jest koszmar. Dam przykład z ostatnich dni, na
dziecko przy ul. Piwnej przewróciła się hulajnoga. Obdarł sobie skórę. Rzucone są
byle gdzie, rzucone na środku chodnika, przy schodach, hulajnogi, skutery, nie
mówię już o samochodach na minuty, też parkują nie tam, gdzie trzeba, ale ze
skuterami i z tymi hulajnogami trzeba jakoś zrobić porządek. Niech się dogadają czy
z rowerami MEVO, czy im te stojaki udostępnią, ale tak nie może być, że co 5
metrów hulajnogi stoją, ludzie idą, o to się przewracają. To nie jest zabezpieczane,
wywrotne.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy miasto może mieć jakiś wpływ?
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Przecież to jest pas drogowy.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
To nie jest problem tylko nasz, tylko ogólnopolski w tych dużych miastach. Na
poziomie ustawowym ma być to rozwiązane, ponieważ jest kwestia określenia co to
jest ten pojazd wolnobieżny, do jakiej prędkości, jakie wymiary, itd.
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Ja nie mówię o jeździe, tylko o parkowaniu.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Ale to będzie wszystko wtedy, pójdzie delegacja prawdopodobnie do samorządu, że
samorząd będzie mógł zorganizować na podstawie ustawy, a dzisiaj nie ma
przepisów, które to regulują co to jest hulajnoga, co to jest deska, która sama
jeździ, albo skuter napędzany elektrycznie. To nie jest zdefiniowane i w tej chwili z
tego co wiem jest projekt ustawy w Ministerstwie Infrastruktury przygotowywany.
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Z mojej perspektywy jeszcze bardziej bym myślała o bezpieczeństwie, o kaskach, co
jest nieprzestrzegane. To, że one są porzucane w krzakach to jedna rzecz. To, że
mają taką prędkość jako pojazd nie mechaniczny w sensie rolercoster napędzany
własną siłą nóg, ale chodzi o kaski. Ja akurat bardzo dużo jeżdżę na rowerze i jeżdżę
i po mieście i poza miasto i ja się boję rowerzystów na MEVO, boję się osób na
hulajnogach, bo one jeżdżą bardzo niebezpiecznie, są często roztrzepane i jeszcze
nigdy nie mają kasków. Sama byłam świadkiem dwóch upadków. Dziewczyna jedna
uszła z życiem, bo ją reanimowali moi koledzy.
Radny Lech Kaźmierczyk – Wiceprzewodniczący Komisji
Na hulajnodze jechała?
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Ona jechała na rowerze. Na hulajnodze też widziałam jak z Brętowa zjeżdżała z
górki dziewczynka, z babcią była, pogotowie ją zabrało. Pytanie czy my mamy wpływ
na to, żeby oni jeździli w kaskach?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie mamy. Przepisy ogólnopolskie nie mówią o obowiązku noszenia kasku zarówno na
rowerze jak i na hulajnodze. Odnośnie hulajnóg i tzw. środków transportu
osobistego, do których jeszcze cały czas nie mamy przepisów i czekamy jak na
zbawienie, byśmy dalej regulacje prawne wewnątrz miasta mogli wprowadzić, a na
chwilę obecną osoba poruszająca się na hulajnodze może poruszać się tylko i jedynie
po chodniku.
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
A kwestia edukacji? Skoro nie możemy nikomu kasku włożyć na głowę…
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Edukacja jest po stronie operatorów hulajnóg tak na dobrą sprawę i każdy z
operatorów na swojej aplikacji, na swojej stronie posiada praktyki na temat
wypożyczeń. I ten problem pojawia się też w innej kwestii. To są urządzenia
elektryczne, które po przejechaniu kilku kilometrów rozładowują się w związku z
czym są tak na dobrą sprawę bezużyteczne i już użytkownik może je na miejscu
porzucić. Niestety tak to wygląda. Dopóki nie będziemy mieć możliwości do
wprowadzenia stref, bo to by wyglądało w ten sposób, że byłby wyznaczone
specjalne strefy jak strefy do zwracania rowerów MEVO to mamy ręce związane, ale
zapewniam, że już rozmawiamy na ten temat i jak tylko wejdą przepisy od razu
będziemy działać w tym zakresie. Co do kasków to nie jest polityka miasta.
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Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Jest wiele mitów narosłych wokół noszenia kasków. Kaski są obowiązkowe w bardzo
niewielu krajach na świecie i obowiązek noszenia kasku wcale nie przekłada się na
poprawę bezpieczeństwa. Krajem najbardziej bezpiecznym dla rowerzystów jest
Holandia, gdzie kaski używa poniżej 1% użytkowników rowerów, więc to nie jest tak,
że im więcej osób używa kasków tym jest bezpieczniej. Wcale tak nie jest.
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Ja bym tu polemizowała dlatego, że tam wszyscy jeżdżą na rowerach, więc ta
kultura jest tam zupełnie inna i tam nie ma wypadków. Siedzę bardzo głęboko w
tematach rowerowych i znam wiele osób, które przeżyły dzięki temu, że miały kask.
Nie dlatego, że go nie mieli. Statystyki są fajne, natomiast życie…
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Nikomu na siłę kasku na głowę się nie założy.
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Oczywiście, ale chodzi o edukację i jeżeli mama sama nie ma kasku, a każe dziecku
jeździć w kasku to dziecko nie jeździ w kasku, bo nie ma przykładu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Myślę, że jest to bardzo długi proces. Prosiłabym, żebyśmy się trzymali porządku.
Ewentualnie weźmiemy ten temat na inne posiedzenie z racji tego, że mamy dość
napięty porządek. Widzę pana oficera, czy mamy poczekać na pana Michała?
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Tak, czekamy na dyrektora, który do nas dołączy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
W takim razie czekamy i zmienimy porządek obrad.
Przewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad Komisji i temat dotyczący
roweru metropolitalnego MEVO omówić w pkt 10.
Głosownie za zmianą porządku obrad:
5 za – jednogłośnie

PUNKT - 5
Oficer sportowy w każdej dzielnicy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Proszę pokrótce powiedzieć nam o co chodzi, bo było to zgłaszane na poprzedniej
Komisji. Wiem, że już coś było ustalane, ale jako Komisja chcielibyśmy wiedzieć.
Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic
Dziękuję za zaproszenie pani przewodnicząca. Też to wyjaśnię, bo wiem, że wśród
radnych dzielnic również ten temat wzbudził pewne kontrowersje, a idea powołania
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oficera sportowego w dzielnicy zrodziła się w Wydziale Rozwoju Społecznego. Za
namową mojego kolegi Damiana Kuźmińskiego, który jest ze sportem za pan brat. Ja
z kolei za współpracę z radami dzielnic i pomyśleliśmy, aby połączyć dwie rzeczy,
czyli przede wszystkim potencjał nowych radnych dzielnicowych, bo od marca mamy
blisko 600 radnych, którzy na pewno takim potencjałem dysponują i zwiększenie
aktywności sportowej mieszkańców, mówiąc krótko poprawa ich stanu zdrowia. W
związku z tym stwierdziliśmy, że fajnie by było w takiej dzielnicy mieć takiego
łącznika, taką osobę, która pozwoliłaby nam zmonitorować dzielnice pod kątem co
się dzieje, albo co się nie dzieje, z czym moglibyśmy swoją miejską aktywnością też
tam powolutku próbować docierać, ale też promować różne wydarzenia o
charakterze lokalnym, stricte dzielnicowym jak i również mniejszym. Projekt
wystartował 12 czerwca i mieliśmy przyjemność go zaprezentować na kolegium
przewodniczących zarządów dzielnic i tak powolutku to rozwijamy. Jesteśmy już po
dwóch spotkaniach z naszymi oficerami sportowymi. Na razie jest to grupa licząca 7
osób, już 8, bo pani Daria się zgłosiła, w związku z tym mamy również
przedstawiciela Brętowa. Na razie staramy się wypracować jakąś wspólną linię
komunikacji, zobaczyć, podejść do tego monitoringu wydarzeń sportowych w
dzielnicy. Myślę, że jest to projekt bardzo rozwojowy i pod koniec roku z
przyjemnością jeszcze raz byśmy do państwa zawitali powiedzieć w którą stronę
idziemy. Jeżeli jakiekolwiek pytania do mnie czy do kolegi Damiana to zapraszam.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Pytanie, ten oficer sportowy super, bo może i dzieci wyciągnie od gier, ale jak on
miałby działać? Społecznie?
Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic
Tak jak radny dzielnicowy, społecznie.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Rozumiem, czyli to miałaby być osoba wytypowana z Rady Dzielnicy?
Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic
To jest radny dzielnicy.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Ale tam słaby był odzew radnych z tego co słyszałem.
Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic
W pierwszej kolejności też mieliśmy takie wrażenie. Zgłosiły się zaledwie 4 osoby, a
teraz jest 7, a może nawet 9, Wrzeszcz Dolny, Chełm 2 osoby, Orunia Górna –
Gdańsk Południe, Brętowo już mamy, Wyspa Sobieszewska, Olszynka, Strzyża,
Osowa.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
To są osoby, które same się zgłosiły czy zostały wytypowane przez Rady Dzielnic?
Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic
Wytypowane po wyrażeniu zgody, zapoznały się z projektem przesłanym przez
przewodniczących zarządów i same się zgłosiły.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Co w sytuacji, kiedy w którejś z dzielnic nie zostanie wytypowana taka osoba?
Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic
Z taką sytuacją mamy do czynienia, więc liczymy na rozszerzenie się na pozostałe
dzielnice, ale na to też nie mamy wpływu, to absolutnie nie jest żadna funkcja
przymusowa i to też wzbudziło kontrowersje, że chcemy statuty zmienić dzielnic, że
dodatkową jakąś funkcję wprowadzamy. Nie. To jest platforma wymiany
doświadczeń, komunikacji takiej, zespół, który łączy ludzi idei sportu i zamiłowania
do sportu, działalności społecznej.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czyli na razie czekamy aż inne osoby się zgłoszą? Dobrze. Jeżeli wpłynie więcej
informacji to też prosimy się zgłosić, albo będziemy się przypominać. Dziękujmy za
informacje.

PUNKT - 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Planu
adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska” – druk nr 255.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
29 sierpnia 2019 r. BRMG.0006.229.2019).
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Szanowni państwo plan adaptacji do zmian klimatu to taki pomysł, który
zrodził się prawie 3 lata temu. W telegraficznym skrócie. Ministerstwo Środowiska
zamówiło, sfinansowało ze środków rządowych plan adaptacji do zmian klimatu dla
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. My jako Gdańsk uczestniczyliśmy w tym
procesie. Były 44 miasta z kraju. Były 2 wyjątki jeśli chodzi o te 100 tysięcy
mieszkańców nasi sąsiedzi z Sopotu i jedno z miast z aglomeracji katowickiej.
Natomiast jeśli chodzi o to co dzisiaj się dzieje czyli przychodzimy do państwa z
prośbą, żeby Rada Miasta Gdańska przyjęła ten plan swoją uchwałą. Chodzi o to,
żeby dać mu najwłaściwszą rangę jako bardzo ważnego dokumentu. My w
nomenklaturze projektów europejskich mówimy o takich dokumentach masterplan,
czyli taki dokument, z którego potem wynikają wszelkie próby sięgnięcia po środki
zewnętrzne i ten dokument, tak jak wspomniałem, Ministerstwo Środowiska mówiło,
wykonawcą zostało konsorcjum firm na czele z IMGW. Akurat my tutaj mieliśmy
nasze IMGW z Gdyni na północy i w ramach tego konsorcjum, tam jeszcze 2 instytuty
badawcze państwowe plus Arkadis jako czwarty uczestnik konsorcjum. Ministerstwo
też utworzyło podręcznik utworzenia tych planów i w ramach tego tworzenia planów
ze strony wykonawcy powstał zespół ekspertów, a ze strony każdego miasta powstały
zespoły miejskie. Akurat miałem zaszczyt przewodzić takiemu zespołowi
miejskiemu, w skład którego weszli przedstawiciele wydziałów i jednostek
miejskich. Te dwa zespoły przez 2 lata wspólnie pracowały i w efekcie powyższego
na koniec ubiegłego roku powstał dokument, który został utworzony podczas 6etapowego procesu wyłonienia wszystkich tych istotnych ale dla Gdańska zmian
klimatycznych, do których musimy się przygotować, bo nietrudno się domyślić, że
każde z tych 44 miast mogło się różnic i swoim pojmowaniem i swoją specyfiką
klimatu, przy których zmianach chcą się adaptować. Takim przykładem pierwszym z
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brzegu w Krakowie czy w Gdańsku na pewne rzeczy inaczej zwracamy uwagę i
pewne rzeczy są dla nas bardziej ryzykowne jeśli chodzi o zmiany klimatu, ale
pewnie też mamy kilka rzeczy wspólnych. Czyli pierwszą cechą charakterystyczną
tego dokumentu jest to, że jest to dokument, który w Polsce powstał w tych
największych miastach. Drugą cechą jest to, że posiadanie tego dokumentu ma nam
ułatwić sposób pozyskania środków zewnętrznych. Pierwsze przykłady już są,
ponieważ ten dokument na początku tego roku był przez Ministerstwo przyjmowany i
potem przez klika miesięcy jeszcze takie sprawy formalno-prawne, umowy
licencyjne, żebyśmy mogli jako miasto z niego korzystać, a już w tym czasie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabory na środki krajowe, gdzie
napisał w warunkach, musisz posiadać drogi beneficjencie plan adaptacji do zmian
klimatu, więc my ten plan mamy i chcemy nadać my tą właściwą rangę przez
uchwałę i też kolejną cechą charakterystyczną tego dokumentu jest to, że on nie
będzie dokumentem takim stałym, raz przyjętym i sztywnym i bez zmian, mimo tej
dwuletniej pracy zakładamy i ten dokument tak zakłada, że nie wszystko udało nam
się przewidzieć na przyszłość bardzo daleko, w związku z tym będzie ten projekt
podlegał ewaluacji, raportowaniu. Zapisane jest w tym dokumencie, że na podstawie
wyników z tych raportów Prezydent Miasta może podjąć decyzję o zmianach w tym
planie. Co też cieszy środowiska klimatyczne, ekologiczne, które już zapowiedziały,
że będą też chciały dalej w tym uczestniczyć, rozwijać ten swój udział. Będzie to
ogólnodostępny, szeroki proces ewaluacji i co też ważne, miasto organizacyjnie się
już do tego przygotowało, bo jeszcze pan Prezydent Adamowicz podjął decyzję, a
pani Prezydent Dulkiewicz ją podtrzymała, że mamy jeszcze zastępcę Prezydenta,
który w swoim resorcie ma klimat, ma ochronę klimatu, czyli pan Prezydent
Borawski i w jego resorcie jest Wydział Środowiska, a w Wydziale Środowiska
utworzono referat, który będzie się zajmował właśnie klimatem. Czyli można
powiedzieć, że jesteśmy organizacyjnie również przygotowani do tego i też przekażę
przysłowiową pałeczkę dyrektorowi Lorkowi i teraz on będzie kierował w mieście
tym zespołem i będzie współpracował przy ewaluacji tego projektu. Czyli dokument
będzie się aktualizował, dokument, który może dać nam środki unijne przyszłej
perspektywy i też jeszcze co ważne dokument, który został bardzo dobrze w skali
kraju odebrany do tego stopnia, że WIOŚ postanowił razem z Ministerstwem
Środowiska, że uruchomią taką samą procedurę uzyskania takich samych planów dla
miast poniżej 100 tysięcy. Gdańsk, Kraków i Lublin zostaliśmy wytypowani jako trzy
takie miasta, którym miastom najlepiej poszło w tej dziedzinie i w związku z tym
jeździliśmy i opowiadaliśmy jak to zrobić już mniejszym beneficjentom jak to
zrobić, którzy się też przygotowują. W związku z tym to jest też jakby waga tego
dokumentu i ranga, a co jeszcze bardzo ważne, ten dokument, on nie jest czymś
oderwanym od tego co się dzieje w Gdańsku dlatego, że musi być związany z dwoma
najważniejszymi dokumentami jakie regulują w ogóle funkcjonowanie miasta jeśli
chodzi o jego plany rozwojowe, czyli Studium Uwarunkowań i Strategia Rozwoju
Miasta. Te dwa dokumenty, w nie się wpisuje ten plan adaptacji do zmian klimatu.
Mało tego, jeszcze tak się złożyło, że akurat Studium Uwarunkowań mamy w tej
chwili nowiutkie, akurat zaktualizowane i właśnie ten proces, kiedy przez 2 lata my
pracowaliśmy z zespołem nad planem adaptacji to też w mieście była praca ze
Studium Uwarunkowań. Dużą pracę wykonało BRG, które pomogło nam w tym w
ramach tego zespołu upewnić się i nanieść ewentualne poprawki, żeby ten plan
właśnie się wpisywał do Studium Uwarunkowań, w związku z tym to powiązanie
występuje. Jeśli macie państwo jakieś pytania to z chęcią na nie odpowiem. Prośba
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o akceptację. Będzie to dla nas bardzo ważny dokument na przyszłość i też ta
spójność z tymi wszystkimi dokumentami strategicznymi miasta jest też zapewniona.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Plan nic nas nie kosztował, a można parę groszy wyciągnąć. Wczoraj przerabialiśmy
to.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 255.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Dawidowskiego – Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 255. (Opinia nr 10-7/20-16/2019)

PUNKT - 7
Plany budowy basenów.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
My się z panią dyrektor podzieliliśmy na dwie części te informacje. Ja jestem od
inwestycji realizowanych przez miasto, a pani dyrektor się specjalizuje w PPP
między innymi. Szybciutko o inwestycjach. Jak państwo wiecie 4 nowe baseny w
ostatnim okresie oddane, więc na tym ten proces powstawania nowych basenów w
zakresie inwestycyjnym zakończyliśmy. Przeszliśmy teraz na drugą stronę, ponieważ
mamy baseny, które funkcjonują od jakiegoś czasu i wymagają zajęcia się nimi i
modernizacji, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją, że tutaj powstają nowe
baseny, a za chwileczkę będziemy musieli jakieś ograniczenia czy wręcz zamykania
wprowadzać w istniejących obiektach. W związku z powyższym założyliśmy w
Wieloletniej Prognozie Finansowej począwszy od tego roku 30 mln zł do roku 2022
łącznie, czyli to jest 8 mln zł w tym roku, 8 mln zł w następnym i 6 mln zł w 2022 r.
W związku z powyższym mamy wytypowane 5 basenów, które dzisiaj istnieją i
właśnie temu procesowi muszą podlegać pod modernizacje. Pierwsze prace już
trwają, czyli to jest na Reja. To jest Zespół Szkół Energetycznych. Następny w
kolejce jest SP nr 42 na Czajkowskiego, SP nr 2 na Marusarzówny, Zespół Szkół
Kreowania Wizerunku na ul. Kaczyńskiego i SP nr 76 przy Jagiellońskiej. Te baseny w
tym najbliższym czasie do 2022 roku przejdą proces modernizacji tak, żeby mogły
dalej służyć na wiele lat. Mają też przygotowaną taką możliwość, że gdyby zaszła
taka potrzeba były niezależne od funkcjonowania szkoły do tego stopnia, że
gdybyśmy chcieli operować na nich poprzez podmioty miejskie, różne inne formy to
ta możliwość mogłaby być zapewnione. Generalnie doświadczenia zbieramy też z
tych nowo wybudowanych basenów tak jak one powstawały i też miały już pewne
uwagi, więc myślę, że jak będą następne to już będą udoskonalone. Co jeszcze
warto powiedzieć, jeżeli chodzi o takie baseny w procesie inwestycyjnym też
oczywiście przy szkole metropolitalnej w Kowalach 3 samorządy zbudowały szkołę.
W zeszłym roku oddana. W tym roku będzie oddana jej druga część, czyli budynek B
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czyli sala gimnastyczna i jeszcze kilka pomieszczeń. Natomiast ten projekt
przewiduje również budynek C czyli basen na terenie miejskim Miasta Gdańska, ale
on jest pozostawiony decyzji trzech samorządów do tego, żeby albo w przyszłości
zdecydować i ponownie w trzy samorządy zbudować tym razem basen, albo być
może w jakiejś innej formule ten basen mógłby się tam pojawić i też trzeba
powiedzieć, że on ma czynne pozwolenie na budowę jako duży kompleks, w tym
basen. Też warto wspomnieć, że w ramach koncepcji na razie całorocznego
lodowiska, które miasto przygotowuje, na pewno o nim wspominaliśmy, tam jest
wśród wariantów też taki wariant, który przewiduje możliwość w tym obszarze
również basenu. Działka jest duża i jest w stanie zmieścić również i obiekt basenu,
ale na razie dzisiaj jesteśmy na etapie koncepcji. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to w
przyszłym roku powinniśmy dysponować koncepcją, wariantami i kolejne kroki
podejmować tak jak program lodowiska zakładał, ale elementem, który przy okazji
też temu towarzyszy na razie na etapie koncepcyjnym jest basen. To w takim
dużym, telegraficznym skrócie tak wygląda temat basenów. Jeżeli dwie możliwości,
o których wspomniałem tych basenów gdzieś tam w tle sobie oczekują, natomiast to
nad czym dzisiaj się skupiliśmy to substancja, żeby mogła funkcjonować, bo
basenów jest 12 nowych i starszych, więc tymi starszymi trzeba się też zająć, żeby
mogły nam dłużej służyć.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Ja już na tym etapie mam pytanie. Jeżeli będzie modernizacja, bo rozumie, że te
baseny, które pan dyrektor wymienił to one będą przez 3 najbliższe lata
modernizowane i pytanie czy one będą w tym samym czasie modernizowane, bo
rozumiem, że to jest związane z tym, że baseny muszą być zamknięte i na jaki czas?
Rozumiem, że one będą wyłączone, bo w przypadku szkoły na Marusarzówny tam są
klasy sportowe i to jest problematyczne na pewno.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tu jest pełna współpraca z WRS-em, GOS-em. Chodzi generalnie o to, żeby w tym
cyklu inwestycyjno-produkcyjnym pamiętali o tym, żebyśmy funkcjonowali w
obszarze takim, żeby te baseny tam, gdzie musimy go wyłączyć, bo jest
modernizowany, żeby nie blokować jednocześnie dwóch albo skracać maksymalnie
te okresy, więc na szczęście baseny też nie mają tego cyklu, mówię na szczęście, bo
z budową szkół jest tak, że nie da się ich otworzyć inaczej jak 1 września. Natomiast
w kwestii basenów to tutaj ta data nie jest dla nas wiążąca. Jest bardziej kwestia
czy semestralnie, dopasowania się i to się w tej chwili dzieje. Tutaj wspólnie z
DRMG te kalendarze są monitorowane.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
W dwójce też remont sali gimnastycznej będzie.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tak. Tam jest duży proces termomodernizacyjny, który się łączy razem z procesem
modernizacji basenu, więc tam też jest duże wyzwanie logistyczne dużego obiektu
jakim jest szkoła.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Okresy wakacyjne są za krótkie?
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Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tak.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Rozumiem, że remont sali i basenu nie będzie się nakładał na siebie?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Powiem dokładniej co to znaczy nakładanie się. Tam jest cała technologia jak to
zrobić, żeby szkoła mogła korzystać najdłużej jak może w taki sposób. To są
wszystko też takie uwarunkowania, że chcemy pracować na funkcjonującej tkance.
Tam jest technologia plus planowanie, żeby pewne części wyodrębnić. Nie ma takiej
możliwości, żeby całą szkołę wyłączyć z funkcjonowania.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Sąsiednie szkoły nie mogą w jakiś sposób wspomóc?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tak, to jest dokładnie na tej zasadzie. Jest bardzo dokładnie rozpisane jak to może
funkcjonować.
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Czyli przez trzy lata nie powstanie żaden inny, tylko będą modernizowane stare?
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
W sumie cztery lata. Rozumiem te dwa nowe, które może będą to Kowale i
lodowisko?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tak, ale one są … to znaczy taka perspektywa 4 lata w przypadku lodowiska to ona
jest tak rozpisana jak mówimy o samym lodowisku, czyli koncepcja, która będzie w
przyszłym roku, dopiero dokumentacja.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
W najbliższej perspektywie budżet jest rozpisany na modernizację basenów, więc
już się tam nic nie zmieści, jakiekolwiek pomysły muszą być odłożone.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Na razie tak, natomiast co ważne w inwestycjach jest też taka zasada od wielu lat,
że jeżeli pojawiają się zewnętrzne źródła finansowania, a przez takie rozumiemy
różne konstrukcje od środków centralnych, po jakieś partnerstwa z gminami, bo to
powoduje, że może się okazać, że te zadania inwestycyjne w postaci nowych
basenów pojawią się szybciej niż zakładamy, ale dzisiaj tak jak patrzymy jest
dokładnie w taki sposób. To są możliwości i dzisiaj taki wysiłek finansowy 100%
miejski, bo do tego nie mamy dofinansowań to są modernizacje basenów.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Musimy wyjść z jednego założenia i powiedzieć sobie jasno, że wpływ do budżetu
gdzieś to trzeba znaleźć, a inwestycje będziemy musieli ciąć, bo edukacja i
zmniejszone wpływy z PIT-u jest w mieście to jest ponad 250 mln? Chciałoby się
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więcej, ale trzeba mieć z czego, a nie wiemy co nas jeszcze czeka. Z tego co wiemy
to ościenne gminy nie poskładają budżetów po tych cięciach, które były.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Pani dyrektor proszę.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Dwa zdania na temat partnerstwa publiczno – prywatnego. Tak jak już kolega
powiedział w dwóch lokalizacjach przygotowujemy koncepcję pod ewentualną
możliwość umieszczenia tam basenów czyli róg Kościuszki, Legionów. Z tej
lokalizacji nie rezygnujemy. Jak i na Gdańsku Południe przy lodowisku krytym. Jeśli
chodzi o lokalizacje inne, myśmy mieli 7 lokalizacji wskazanych inwestorom, w
których chcieliśmy wybudować baseny w partnerstwie publiczno – prywatnym,
jednakowoż lokalizacje te były na tyle małe, że mieściłyby się tam tylko baseny bez
części komercyjnej, czyli wymagane niecki wymagane zapotrzebowaniem rynku,
czyli mniejsza, większa, jakuzzi, plus jakieś małe zaplecze. Nie było miejsca na tych
działkach dla części komercyjnych.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Pani dyrektor a Nowolipie? Za świadkami Jehowymi bardzo duży teren na ładny
basen, który by obsłużył bardzo dużo mieszkańców.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Bardzo możliwe. Porozmawiamy po spotkaniu na ten temat.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Bardzo duży teren gminny.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Mogę powiedzieć tylko o tym co badaliśmy i co sprawdzaliśmy, gdzie widzimy
ewentualne zainteresowanie, czyli byłoby to na Gdańsku Południe, bo tam jest
możliwość wybudowania większego kompleksu z częścią komercyjną, czyli z jakimiś
salami rehabilitacyjnymi, z klubem, gabinetami lekarskimi, gdzie ta część
komercyjna mogłaby rozkręcać interes publiczny i oczywiście bardzo fajną
lokalizacją, którą mamy i nie możemy się doczekać decyzji od pana Wojewody jest
lokalizacja przy Podwalu Przedmiejskim na wysokości domu muzycznego. Tam mamy
jako miasto działkę w użytkowaniu wieczystym, która jest własnością Skarbu
Państwa i żebyśmy mogli zrealizować tam jakikolwiek cel musimy mieć zgodę pana
Wojewody. Niestety drugi rok czekamy na stanowisko i nie możemy się tego
doczekać. Gdybyśmy mogli prosić państwa radnych o wstawiennictwo, tu nam
potrzeba wsparcia u pana Wojewody, bo wiemy skądinąd, że dwa razy nam odrzucił,
ale trzeci raz mamy pozytywną opinię, bo idziemy w koncesję, czyli majątek będzie
nasz, nigdy nie ulegnie zbyciu na rzecz partnera prywatnego i tylko partner
prywatny operowałby tym basenem i w tamtej lokalizacji on by się bardzo przydał,
bo mieszkańcy Dolnego Miasta pragnęliby takiego basenu, a oprócz tego mamy taką
koncepcję zrobioną tam, że można by było przy basenie wybudować w jednej
kubaturze parking wielopoziomowy, czyli zaspokoilibyśmy też potrzeby mieszkańców
tamtej okolicy na miejsca postojowe. Potrzeba jest tylko zgoda pana Wojewody,
bowiem jest opinia pozytywna pracowników wydziału merytorycznego. To wiemy, że
to się zatrzymało po prostu na panu Wojewodzie, więc gdyby to było wpisane do
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protokołu to może pan radny byłby uprzejmy wstawić się. Jestem gotowa pójść
razem z panem radnym, żeby przedstawić propozycje tego projektu.
Drugim fajnym projektem może być projekt też oczywiście basenu w okolicy Nowego
Portu, Letnica, Brzeźno, bowiem przygotowujemy się razem z Biurem Rozwoju
Gdańska do rewitalizacji przy współudziale partnera prywatnego tamtych rejonów.
Przygotowujemy się w takim zakresie, że mamy już doradcę technicznego, którego
ufundowało nam Ministerstwo Rozwoju, czyli my z nim dyskutujemy na temat gdzie i
co byłoby możliwe do zrealizowania. Właśnie jesteśmy po rozmowach, aby wskazał
nam najkorzystniejszą lokalizację właśnie pod basen, który mógłby być też na rzecz
tych trzech dzielnic wybudowany i służyć nam jako cel publiczny w partnerstwie
publiczno – prywatnym dla zagospodarowania tego rejonu Gdańska.
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Co to oznacza partner prywatny? Co to oznacza dla mieszkańca?
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Przepraszam, żeby była jasność prosiłabym, żeby się zgłosić i wtedy udzielę głosu.
Na początku rani powinni zadawać pytania, nie wchodzimy w słowo. Pani dyrektor
najpierw skończy, potem pytania.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Czyli te 4 lokalizacje, o których już żeśmy sobie powiedzieli są potencjałem
doskonałym dla wybudowania basenów takich nieco większych z częścią komercyjną
tylko potrzebujemy tych dokumentów, które niestety tak to się dzieje w
partnerstwie musza być wypracowane do końca. Dziękuję uprzejmie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Czy państwo radni mają pytania?
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Czy w ogóle jest jakieś zainteresowanie
lokalizacjami?

podmiotów

komercyjnych

tymi

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
My mieliśmy dialog techniczny z inwestorami. Sześciu inwestorów było, było trzech
operatorów, byli doradcy techniczni, doradcy analityczni i prawni, którzy podjęli z
nami dyskusję i to co powiedziałam na początku pierwsze lokalizacje, które
mieliśmy wskazane były zbyt małe, m. in. na Siedlcach, aby pomieścić tam część
komercyjną, czyli inwestor nie wejdzie tylko w cel publiczny, bo on wszedłby,
oczywiście, on wejdzie, ale wtedy będzie to za odpłatnością i miasto w takiej
sytuacji bardziej opłaca się samemu realizować taką inwestycję w pzp, a niżeli iść
przez pośredników, bo wiadomo, że pośrednik bierze jakieś dodatkowe marże.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Która lokalizacja była na Kartuskiej?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Panie radny już mówię, Wrzeszcz Dolny Legionów, w Śródmieściu Długie Ogrody
Młode Miasto, Siedlce Ogińskiego, Jasień Jabłoniowa, Jasień Królewskie Wzgórze.
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Ogińskiego proszę zamienić na Trzy Lipy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Panie radny zaraz będą wnioski Komisji do budżetu, także będzie można zgłosić.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Szuberta, Rakoczego.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Umówię się z panem, żebyśmy to przedyskutowali.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Pojedziemy tam od razu.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Dobrze, ja jestem otwarta na dyskusję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani Daria Kuza – Rada Dzielnicy Brętowo
Chciałam się dowiedzieć jaki potem to ma wpływ na mieszkańców jak jest partner
prywatny?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Żadnego wpływu nie ma dlatego, że to będzie basen, oczywiście każdy basen jest
odpłatny. Nie ma czegoś takiego, że basen jest za darmo. Każda inwestycja, która
jest realizowana i kosztuje niestety musi być wykorzystywana za odpłatnością. I tak
też by się działo w takiej sytuacji. Partner prywatny bada rynek i czuje jakimi
cenami może się poruszać. Na początek da na pewno zachęcające niższe ceny,
potem może podwyższy, natomiast nie może wyskoczyć zbyt wysoko chyba, że da
szczególne warunki.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Szkoły też mają odpłatne.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak jest, także rynek reguluje ceny.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy, bardzo proszę pan Okuniewski.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
W jaki sposób można zgłosić lokalizację do basenów? Reprezentuję dzielnicę
Strzyża, gdzie bliskość basenu jest znikoma, w sensie najbliższy basen komercyjny to
jest Aqua Stacja w kompleksie Alchemii i ten przykład pokazuje jak duży jest popyt
na usługi basenowe. 12 basenów na półmilionowe miasto jest to kropla w morzu
potrzeb, więc z naszego punktu widzenia mieszkańców Strzyży jest przestrzeń w
Dolnym Wrzeszczu, na Strzyży, żeby te baseny powstawały, żeby nie powstawały na
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obrzeżach. Tam ci ludzie mają dość basenów, natomiast lokalizacja Strzyży daje
takie korzyści, że z jednej strony jest bardzo duże zaplecze jeżeli chodzi o popyt ze
strony studentów, bo jest kampus uniwersytecki zaraz obok, jest bardzo duży popyt
ze strony mieszkańców Gdańska, nie tylko, ale też pracowników całego kompleksy w
okolicy Olivii. Jest bliskość PKM-ki, bliskość tramwaju i SKM-ki. Lokalizacyjnie jest to
miejsce, które stwarza dla mieszkańców Strzyży, dla mieszkańców okolicznych
dzielnic, dla pracowników w tych centrach biurowych, jak również dla studentów,
bo kampus mimo to, że ma dużą przestrzeń pod cele sportowe tam nie ma w planie
basenu. Tam dopiero co rozebrali stadion i zbudowali nowy. Basenu nie ma, a czysto
komercyjne inwestycje w postaci Alchemii pokazuje, że popyt na to jest, bo tam
cały czas są ludzie przy normalnych, rynkowych cenach. Więc analizując na naszych
spotkaniach Rady Dzielnicy Strzyży wskazaliśmy 3 potencjalne lokalizacje, gdzie
fajnie wpisywałoby się to nie tylko w cele komercyjne, ale również dla
mieszkańców. To jest działka przy IX LO. Zdaje się, że w przyszłym miesiącu będzie
stawał wniosek o przygotowanie planu zagospodarowania tego obszaru, więc z
jednej strony jest szkoła, która byłaby klientem w tych godzinach mniej
atrakcyjnych dla ludzi, czyli z samego rana.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Przepraszam, czy pan radny mógłby po prostu przesłać do pani dyrektor i tak by było
najlepiej. Rozumiem, że była podjęta jakaś uchwała Rady dzielnicy?
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
Nie, na razie była dyskusja. Z drugiej strony widzimy przy budowlance, kolejny
zespół szkół, gdzie przy szkole jest miejsce, w sensie przestrzeń i zaraz obok jest
Gdański Ośrodek Sportu przy Okazie, gdzie jest przestrzeń dość duża.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Właśnie to co się wydaje niektórym mieszkańcom to nie koniecznie sprawdza się w
życiu, ale oczywiście zapraszam albo na maila, albo do pokoju 165 możemy sobie
usiąść przy mapie i porozmawiać. Zapraszam serdecznie.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
Teraz po spotkaniu?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Po spotkaniu nie. Już jestem umówiona. Proszę do mnie napisać maila, ja odbieram
każdego maila, żebyśmy umówili się mailowo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Na pewno pan radny trafi do pani dyrektor i poza komisją będą
uzgodnione te miejsca i możliwości. Czy państwo mają jeszcze jakieś pytania? W
takim razie bardzo dziękuję.

PUNKT - 8
Wnioski Komisji do budżetu miasta Gdańska na 2020 rok.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy państwo radni mają wnioski?
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Tak chciałbym zgłosić budowę basenu przy Rakoczego/Schuberta. Kompleks
sportowy z basenem. Za kaplicą Świadków Jehowy, żeby wszyscy wiedzieli gdzie.
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pani
Prezydent o ujęcie w budżecie Miasta Gdańska na 2020 rok budowy kompleksu
sportowego z basenem w rejonie ulic Rakoczego/Schuberta w Gdańsku.
Wniosek został podjęty w wyniku przeprowadzonego głosowania 2 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Wniosek nr 10-7/2-2/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeszcze jeden wniosek do budżetu budowa hali pełnowymiarowej na terenie Miasta
Gdańska. To dotyczy tematu, który mieliśmy wcześniej omawiany na Komisji.
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pani
Prezydent o ujęcie w budżecie Miasta Gdańska na 2020 rok budowy
pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta Gdańska.
Wniosek został podjęty w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 3
głosami za.
Wniosek nr 10-7/3-3/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 9
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
W związku z brakiem zgłoszonych spraw związanych z tym punktem Przewodnicząca
przeszła do omawiania kolejnego pkt porządku obrad.

PUNKT - 10
Funkcjonowanie Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Wiem, że pan dyrektor ma prezentację, ale myślę, że pokrótce sobie opowiemy jak
to wygląda na chwilę obecną, a prezentację poprosimy na maila i roześlemy do
wszystkich radnych.
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Oczywiście. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nazywam się Michał Glaser i
jestem Dyrektorem Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jest to
stowarzyszenie 57 samorządów, które występowało jako zamawiający kupując rower
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metropolitalny. Rower metropolitalny dlatego, bo dotyczy to 14 gmin od
Władysławowa po Pruszcz Gdański, Tczew na południu, ale także gmina Stężyca na
Kaszubach ma też kilka rowerów. Pierwszy etap były 3 oferty. Wygrała firma
Nextbike Polska.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jak mogę wejść w słowo to my już te wszystkie historie znamy, bo mamy
praktycznie co miesiąc, także bardziej byśmy poprosili o stan obecny.
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Dziękuję za przyspieszenie. Pierwszy etap miała dostarczyć do 18 listopada, a
dostarczyła 26 marca. To było 1000 rowerów, a pozostałe 3000 miała dostarczyć 1
marca, a nie ma ich do dziś. Deklaracje były 15 sierpnia, później 30 sierpnia. Jutro
na sesji prezes ogłosi, że do połowy października, bo w komunikatach na prośbę
pana radnego Płażyńskiego ma być jakaś informacja na ten temat. O stanie
technicznym rowerów nie będę mówił. Wrocław kupił system za 20 mln zł, Warszawa
kupiła za 44 mln zł, a my kupiliśmy za 40 mln zł, więc to są porównywalne kwoty.
Różnica jest taka, że my mamy elektryczny rower i, że nie trzeba go wkładać do
stacji i można zostawiać wszędzie jak hulajnogi, stąd też ten system należałoby
uznać za droższy i bardziej skomplikowany i ta kwota mogą myśleć ludzie, że jest
zbyt mała, ale warto pamiętać, że dodatkowo jesteśmy jedynym miastem, które nie
ma darmo czasu, gdzie ten rower nie jest darmowy, bo we wszystkich innych
polskich miastach nie ważne ile się jeździ wykonawca i tak dostaje kasę. U nas jest
tak, że dostaje tylko część kasy, te czterdzieści kilka milionów, a poza tym
mieszkańcy płacą po 10 zł miesięcznie. Poza tym mogą czerpać przychody z
marketingu, bo te skrzydełka z tyłu City Bank Handlowy, żelki misie czy inne cukierki
tam reklamy jeżdżą. Karty benefit system także mogą sobie negocjować, więc nie
będziemy mówić ile oni mogą z tego zarobić, bo oni wiedzą najlepiej, do mają 50
systemów innych w Polsce i uznali, że taka kwota będzie optymalna. Problemem są
kary, które przyznajemy im z tytułu opóźnień i z tego powodu poza tym problemem
według pana prezesa, właśnie skończyliśmy spotkanie u Prezydenta Grzelaka, są
problemy firmy niemieckiej, która zmieniła właściciela, jakiś fundusz inwestycyjny.
Co robią Niemcy? Niemcy budują ramę Nextbike GMBH i te 3000 rowerów podobno
opóźnienie wynika, my już słyszymy kolejną obietnicę, więc mamy problemy z
wiarygodnością, ale według naszego wykonawcy problemem głównym jest
dostarczenie ram z Nextbike GMBH z Niemiec. W piątek 200 rowerów przyjeżdża, w
kolejnym tygodniu znowu 200, wiec pozostaje się przyglądać i odbierać po naszej
stronie. Mamy 10-cio osobowy zespół złożony nie tylko z gdańskiego zespołu
mobilności aktywnej, ale z oficerów rowerowych z Gdyni, z Tczewa, itd.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Ile kosztuje jazda na rowerze?
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
10 zł i można jeździć 90 minut dziennie, chyba, że się zostawi rower w Stoczni to
dostaje się 450 zł kary. To podstawowe informacje. Wójt Kossakowa wczoraj prosił,
żeby dołączyć do systemu. Prezydent Wejherowa napisał, że chcą dołączyć do
systemu i wójt Kolbud nowy chce dołączyć do systemu. Dziennie 15 razy średnio
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jeden rower jest wypożyczany. W Poznaniu, Warszawie średnio 5-6 razy, więc te
rowery jak widać jeżdżą wszędzie. Wyzwaniem jest ich serwis, który głównie
zlokalizowany jest przy MTG, Amber Expo. Tam średnio 300 rowerów dziennie
wjeżdża i wyjeżdża. Więc jakoś dają radę, a z drugiej strony dostępność nas nie
zadowala. Jest na ok 80% w Gdańsku rowerów, 650 z tych rowerów, które jeżdżą
powinno być w Gdańsku, z tego jest z 80%...
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Ile jeździ rowerów w Gdańsku?
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Z tych 650 z 500.
Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale
Gospodarski Komunalnej, Oficer Rowerowy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Za ostatni tydzień 535 rowerów przeciętnie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Problem jest taki, bo dzisiaj specjalnie się przejechałam tymi rowerami, jeżdżę
często, ale dzisiaj zrobiłam sobie taki test i wypożyczyłam rower, który miał 95%
baterii i nie dało rady na nim jeździć. W końcu spotkałam pana, który wymieniał
baterie się bardzo ucieszyłam, bo nie było żadnego roweru, wymienił mi. Rower miał
100% i też nie jechał. Także napęd nie działał mimo, że miał 100%. Także 3 rowery
tak naprawdę dzisiaj wypożyczyłam to jeden był sprawny i taki, który miał 45%, a
ten, który miał 100% po prostu nie miał napędu. To jest notoryczne. Akurat
praktycznie codziennie jeżdżę na tych rowerach, tak więc mam porównanie czy
działa, czy nie działa.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Mam wrażenie, że te nowsze sztuki, które miały te nowe serie numeracyjne jak
ogłaszał MEVO to w gorszym stanie technicznym bywają. Szczególnie to
wspomaganie, które potrafi przerywać.
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Wyłączam rower, potem przestaje mi działać wspomaganie.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Nawet w trakcie jazdy rower szarpie, rzuca pedały do przodu niespodziewanie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Rozumiemy, że w październiku ma być kolejne dostarczenie tych rowerów. Miejmy
nadzieję.
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Tą jakość wykonania też będziemy nadzorować w trakcie odbiorów.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Co może się stać w perspektywie rocznej? Rowery będą, ale one będą działać lepiej
lub gorzej? Będą nakładane kary, bo zakładam, że one są spore. Nie wiem, czy one
są płacone, czy nie są płacone? Czy jest to jakoś uzgodnione? Poproszę o informację
na ten temat. Czy Nextbike może się z tego wycofać i co wtedy z tymi rowerami, ze
stacjami?
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
To będzie nasza decyzja czy odbieramy drugi etap tych 3000 rowerów, czy one nas
satysfakcjonują, bo przy pierwszym etapie za dostawę zapłaciliśmy 9 mln zł
potrącając kary za opóźnienie 3 miesięczne, czyli 900 tys. zł. Teraz naliczamy kary.
Nie komunikujemy tego na zewnątrz zbyt głośno, ponieważ najpierw powinniśmy
wysłać je do firmy, firma może się odnieść i wtedy będziemy wystawiać fakturę.
Planujemy obniżyć płatność za drugi etap z 30 mln zł o jakąś kwotę w zależności
jakie to kary będą, żeby po prostu mniej nasi podatnicy zapłacili za cały system,
pomniejszyć o ilość kar. Dla firmy to są bardzo newralgiczne sytuacje, bo przez
opóźnienia w MEVO i w innych polskich miastach wartość akcji Nextbike spadła na
giełdzie ze 115 zł do 32 zł w ciągu ostatniego roku, więc nie ma raczej możliwości,
żeby Nextbike wypowiedział nam umowę. Jest raczej opcja, żeby Nextbike Polska
zgłosił upadłość. Jest to opcja. Nie chcemy do tego dopuścić. Wolimy wcześniej my
wypowiedzieć umowę firmie. Mamy gwarancje bankowe na prawie 5 mln zł, więc po
prostu byśmy byli jako podatnicy stratni 5 mln zł i nasze by było 1200 rowerów,
nasza by była ta aplikacja. Byśmy mieli całą infrastrukturę, za którą byśmy zapłacili.
Myślimy o czarnych scenariuszach. Oczywiście plan numer jeden to jest, żeby
odbierać rowery, skupiamy się na tych usterkach. Jesteście państwo na bieżąco.
Kolejne rowery powinny mieć lepszą jakość, coś tam nie stykało, to wspomaganie, te
o`locki się zacinały, były jakieś dodatkowe blaszki wkładane, żeby tam piach nie
wchodził, więc cała seria działań tego typu jest realizowana i chcemy już super
staranności przy odbiorze drugiego etapu co właśnie do tych napędów, itd.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Czy oni nie odbiją piłeczki, że to ludzie niszczą rower?
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Odbiją, ale kluczowa płatność z naszej strony jest przy odbiorze 3000 nowych
rowerów. Myślę, że na tym będziemy musieli się skupić, jeżeli w końcu dojadą, bo
jeżeli do października czy do końca września harmonogram nie będzie postępował
mimo już trzech czy czterech obietnic planów naprawczych kolejnych to pewnie te
czarne scenariusze będziemy analizować i pewnie też z państwem omawiać i z
wiceprezydentami od tych spraw, żeby to pierwszy krok był z naszej strony, a nie ze
strony giełdy na przykład.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jasne. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Żeby nie obudzić się za późno.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Znamy stan na dzisiaj.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
Chciałem jeszcze dopytać, bo pojawiła się informacja w mediach, że seniorzy
powyżej 60 roku życia mają bezpłatne prawo do korzystania z MEVO. Czy to był żart
medialny?
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Nie wiem, nie czytałem o tym.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
To się pojawiło 1 kwietnia, ale nie było dementowane następnego dnia.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Zakładamy, że to był żart.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
Dobrze, a czy jest jakaś informacja na temat liczby wypadków z uczestnikami?
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Ja nie posiadam takiej.
Pan Marcin Okuniewski – Rada Dzielnicy Strzyża
Chciałem zapytać czy płacą kary, ale rozumiem, że będzie potrącone z drugiej
transzy.
Pan Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot
Tak jest.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy w takim razie. Prosimy jeszcze o prezentację.
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Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym
posiedzenie zakończono – godz. 16:45.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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