BRMG.0012.103.2020.KSiT

PROTOKÓŁ Nr 24-10/2020
Z dwudziestego czwartego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w
dniu 25 listopada 2020 roku, a rozpoczęło o godz. 15:00 z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb
obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i 2 (lista gości) do protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięć osób,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Piotr Dzik.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 24 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła obecność członków
Komisji:
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – nieobecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Beata Jankowiak - obecna
Następnie stwierdziła quorum, powitała zebranych i poinformowała, że porządek
obrad został w terminie regulaminowym wysłany do radnych drogą elektroniczną.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 780 – w
zakresie działania Komisji.
Referuje: Przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 781 – w zakresie działania
Komisji.
Referuje: Przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Pan Adam Korol – Dyrektor
Biura Prezydenta ds. Sportu, Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu,
Pani Magdalena Kreft – Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

3. Kalendarz imprez/wydarzeń sportowych w obecnej sytuacji.
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

4. Dzielnicowe Centra Sportu. Współpraca z Radami Dzielnic.
Przedstawia: Wydział Rozwoju Społecznego, Pani Aleksandra Stefańska – Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie, które wyglądało
następująco:
Radna Kamila Błaszczyk – za
Radny Piotr Dzik – nieobecny
Radna Barbara Imianowska – za
Radny Przemysław Malak – za
Radny Lech Wałęsa – za
Radna Beata Jankowiak - za
Głosowanie:
5 za – jednogłośnie
Karta do głosowania dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 780 – w
zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
17 grudnia 2020 r. BRMG.0006.313.2020).
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, która jest przedkładana zgodnie z ustawą o finansach
publicznych łącznie z projektem budżetu na dany rok aktualizujemy Wieloletnią
Prognozę Finansową i to ta przedłożona państwu prognoza jest kontynuacją do tej
pory obowiązującej w zakresie realizacji przedsięwzięć. Te przedsięwzięcia są
przeniesione z tej uchwały, która stawała na sesji październikowej, którą państwo
podjęli. Jedynie 10 przedsięwzięć, które są też kontynuowane z tamtej prognozy są
w nich zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym, o którym opowiem za chwilę.
Główną korektą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zmiana założeń
makroekonomicznych, które wpływają na poziom dochodów możliwych do
osiągnięcia w najbliższych latach, co się przekłada później na realizację wydatków
bieżących planowanych plus potencjału, które miasto ma na realizacje inwestycji.
Te założenia makroekonomiczne, które przyjęliśmy do aktualizacji Wieloletniej
Prognozy Finansowej zostały przyjęte w wielkościach, które ogłosił Minister Finansów
w lipcu tego roku i tak średnioroczna inflacja w roku 2021 1,8%, 2022 2,2%, 2023
2,4%, 2024 2,5%. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost PKB to w roku 2021 zakładamy
wzrost o 4%. Trzeba tutaj pamiętać, że to jest dosyć ambitny cel do osiągnięcia
biorąc pod uwagę, że w tym roku zakładany jest jednak spadek PKB właśnie o te 4%,
w roku 2022 przyjęliśmy do osiągnięcia PKB 3,4%, w 2023 3% i w 2024 też 3%.
Głównym źródłem dochodów tak jak wszystkim wiadomo to buduje potencjał
dochodowy i możliwości wydatkowe miasta jest udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Jeżeli chodzi o rok 2021 zostało przyjęte na poziomie informacji
uzyskanej z Ministerstwa Finansów, które wyszacowało, że Miasto Gdańsk osiągnie z
tego tytułu w roku 2021 dochody na poziomie 1 012 000 000 zł. To jest o 103 mln zł
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więcej w stosunku do roku 2020. W kolejnych latach wzrost jest założony
sukcesywnie o 6-7%, w zależności w którym roku i w zależności od tego jak się
będzie kształtował wzrost wynagrodzeń plus PKB. To jeżeli chodzi o dochody, które
można wypracować potencjał kredytowy miasta powoduje, że w latach 2021-2024
możliwości inwestycyjne czyli na wydatki majątkowe miasto prognozuje przeznaczyć
1 830 mln zł. Ta kwota będzie pokryta w wysokości 670 mln zł z dochodów miasta, a
1 159 mln zł będzie pochodziło z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek,
oraz emisji obligacji. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną informację dotyczącą
Wieloletniej Prognozy Finansowej to też wydłużamy jej perspektywę. W tej chwili
mieliśmy tą perspektywę do roku 2047, a ta nowa, przedkładana zakłada okres
realizacji najdłuższego przedsięwzięcia do roku 2050 i to jest przedsięwzięcie
budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku. Jest to zadanie, które miasto chce
realizować z pomocą partnera prywatnego. W tej chwili poszukujemy działki,
chcemy pozyskać działki do realizacji tego przedsięwzięcia z zasobów Skarbu
Państwa i dlatego też przesuwamy w czasie tą fizyczną realizację i ponoszenie
wydatków na to przedsięwzięcie. Zakładamy, że to będzie dopiero od roku 2024 do
tak jak wspomniałam do roku 2050. Jeszcze jedną zmianę w przedsięwzięciach,
która jest w zakresie działania państwa Komisji to jest promocja miasta poprzez
kluby sportowe zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 850 000 zł do
kwoty 13 450 000 zł co wynika z dostosowania zakresu działań promocyjnych
świadczonych przez kluby sportowe do aktualnych możliwości finansowych miasta
wynikających z sytuacji covidowej. Pewne działania musimy w jakiś sposób
ograniczyć w związku z ubytkiem w dochodach i to jest jedno z takich zadań.
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 780 – w zakresie
działania Komisji.

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 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 780 – w zakresie działania
Komisji. (Opinia nr 24-10/46-16/2020)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 781 – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
17 grudnia 2020 r. BRMG.0006.314.2020).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
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Powiedziała: Pani Przewodnicząca, szanowni państwo, ja bym chciała parę słów
powiedzieć ogólnie o budżecie, a rozumiem, że merytorycznie ustosunkują się
dyrektorzy wydziałów i jednostek. Jeżeli chodzi o budżet roku 2021 to dochody
planowane, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej to jest kwota
3 784 000 000 zł. Jest to spadek w stosunku do roku 2020 o 3,4% i wynika to przede
wszystkim z faktu, że otrzymujemy coraz mniejsze dotacje z Unii Europejskiej na
działania inwestycyjne. Ta perspektywa, która w tej chwili się kończy wygasza
dotacje, a nowej perspektywy jeszcze nie rozpoczynamy, nowych zadań jeszcze nie
będzie, nie mamy dofinansowania z Unii Europejskiej. To jeszcze jest w fazie
projektowania na szczeblu rządowym i unijnym. Drugą przyczyną jest mniejsze
zabezpieczenie środków na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i
one są po prostu sukcesywnie zwiększane przez Wojewodę.
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 4 350 000 000 zł i jest to wzrost w stosunku
do tego roku o 3,8% i tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków pokazuje, że
budżet roku 2021 zamyka się deficytem na poziomie 565 000 000 zł. W dochodach
bieżących, które zamykają się kwotą 3 520 000 000 zł największy udział tak jak już
wspomniałam ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to
1 012 000 000 zł. Wzrost w stosunku do roku 2020 11,3%.
Następnym ważnym źródłem są podatki i opłaty lokalne. Tutaj kwota planowana na
rok 2021 to jest 535 000 000 zł, z tego 512 000 000 zł to jest podatek od
nieruchomości. Wzrost w tej grupie dochodów budżetowych zakładany w stosunku do
roku 2020 to jest 6,43%. Dochody z mienia komunalnego planowane do osiągniecia w
roku 2021 to jest 193 000 000 zł., wzrost w stosunku do roku 2020 prawie o 42%, a to
wynika z przesunięcia realizacji sprzedaży nieruchomości na Dolnym Mieście w
związku z realizacją przedsięwzięcia PPP. Też to robiliśmy na sesji październikowej.
Państwo przegłosowali tą zmianę. Dotacja na zadania zlecone kwota planowana w
roku 2021 545 000 000 zł i tak jak wspominałam jest to mniej prawie o 10% w
stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. W wydatkach bieżących, które
zamykają się kwotą 3 480 000 000 zł tradycyjnie największy udział mają oświata i
wychowanie i wszystko to co dotyczy edukacji, opieki wychowawczej. Planowane
wydatki to jest kwota 1 215 000 000 zł. Prawie 9% więcej niż przewidujemy wykonać
w tym roku. Na kulturę fizyczną i sport globalnie planujemy wydać w roku 2021
38 000 000 zł. Tutaj jest nieznaczny tylko wzrost. To jest 1,8% w stosunku do
przewidywanych wydatków tego roku. Wpłata do budżetu państwa to taka zawsze
ciekawostka, którą państwu staramy się powiedzieć to jest coś co miasto Gdańsk
jako ten bogatszy samorząd wpłaca do budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc
dla mniej bogatych samorządów. To jest kwota prawie 59 000 000 zł. Wzrost w
stosunku do roku tego jest o 20%, a w wartościach nominalnych to jest prawie 10 mln
zł. Jeżeli chodzi o wskaźniki długu i bezpieczeństwo finansowe miasta to kwota
długu na koniec roku to jest planowana 1 694 000 000 zł czyli 44,78% dochodu, a ze
wskaźnika artykułu 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań
rocznych, który planujemy zrealizować to jest 2,65% przy maksymalnym możliwym
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do osiągnięcia 13,86%, czyli widać, że tutaj jesteśmy finansowo jeszcze bardzo po
bezpiecznej stronie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały,
a następnie zapytała z czego wynika wzrost wpłaty do budżetu państwa, bo to jest
20% czyli to jest dość dużo.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Właśnie konstrukcja liczenia wpłaty do budżetu polega na tym, że brane są dochody
podatkowe sprzed dwóch lat, czyli można powiedzieć, że ta sytuacja finansowa, ten
nasz potencjał i dosyć dobre dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób prawnych i fizycznych dwa lata temu mieliśmy taki naprawdę bardzo dobry rok,
bo już rok 2019 był troszeczkę spadek w związku ze zmianami przepisów to to na
podstawie tego wyliczono, że udział na głowę mieszkańca podatków jest większy w
stosunku do innych gmin i to stąd się bierze.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czyli nie jest badany bieżący rok.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Tak i to stąd się po prostu bierze.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dobrze, dziękuję. Będziemy teraz przechodzić do wydziałów. Może poprosimy pana
dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu pana Leszka Paszkowskiego, bo z tego co wiem
pan Adam Korol zgłaszał mi, że najprawdopodobniej go nie będzie, bo ma spotkanie
z panią Prezydent, więc nie wiem, czy pan Paszkowski, panie dyrektorze, czy będzie
pan chciał zabrać głos też za pana Adama Korola?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Nie jestem do tego przygotowany, gdyż zostałem zaskoczony tą informacją. Rok
2021 będzie rokiem trudnym dla wszystkich nas, dla sportu również, niemniej jednak
planujemy wiele działań interesujących. Idziemy z duchem czasu. Będziemy też
planowali w ramach istniejących możliwości organizować imprezy. Też będziemy
starali się przenieść część z nich do Internetu. Jest kilka nowych projektów, które
chcemy wdrożyć dotyczących aplikacji mobilnych, które będziemy już w tym roku
wodować. Projekty Unijne. Jest wiele dobrze zapowiadających się projektów, które
prawdopodobnie będziemy realizowali, także ten rok 2021 wcale nie będzie złym
rokiem dla gdańskiego sportu. Przede wszystkim tu dużo jest przed nami jeżeli
chodzi o odgadniecie co się wydarzy z pandemią, bo ona tutaj rozdaje karty, ale
jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, zarówno na te optymistyczne i tak też
programujemy niektóre działania, chociażby też uchylę rąbka tajemnicy, że
niebawem zwodujemy projekt poważnej międzynarodowej imprezy Triathlonowej,
która będzie się rozgrywała w Gdańsku Brzeźnie. Planujemy też uruchomienie w
przyszłym roku wyszukiwarki zajęć aktywności fizycznych dla gdańszczan, duży
projekt, który też realizujemy wspólnie z Wydziałem Rozwoju Społecznego i
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częściowo z wykorzystaniem środków inwestycyjnych. Jesteśmy już na etapie
zakupienia dokumentacji. Jeżeli chodzi o inwestycje to będzie rok słabszy, ale
myślę, że równie ciekawy jeżeli chodzi o innowacyjność w zakresie aktywności
fizycznej.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Widzę, że pani Kamila się zgłosiła. Bardzo proszę. Oddaję głos.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo. Widzę, co jest zrozumiałe, że też zmniejszają się nakłady na
poszczególne elementy, ale mam pytanie odnośnie nakładów na organizację
kąpielisk morskich w Gdańsku. Co to konkretnie będzie oznaczało ten spadek tej
kwoty? Na co to się przełoży? Na ratowników? Na krótszy sezon?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Będzie się to przekładało, bardzo dobre pytanie, dziękuję za to pytanie,
rzeczywiście rok przyszły będzie rokiem, w którym ilość kąpielisk strzeżonych będzie
skrócona do około 1000 metrów. Spowodowane jest to przede wszystkim właśnie
obcięciem możliwości realizacji wszystkich w pełnym wymiarze. One będą nieomal
we wszystkich miejscach, oprócz Brzeźna Domu Zdrojowego, gdzie też nie tylko
oprócz tego, że to wynika z braku środków, ale także i kłopoty z Konserwatorem
Zabytków, który nie pozwala na ustawienie chociażby siedziby ratowników w
kształcie, który nam jest najbardziej wygodny, czyli w formie kontenera. Też jest
kwestia Świbna, które zostanie też w przyszłym roku na razie zawieszone, ale
pozostałe kąpieliska będą funkcjonowały w długości skróconej, ale jednak zarówno
Orlinki, Stogi, Jelitkowo, Klipper, Brzeźno będzie funkcjonowało.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Widzę, że pani radna Imianowska zgłosiła się.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Tak. Jeszcze raz dzień dobry. Mam do pana takie pytanie, chodzi o sprzątanie plaż.
Kto zajmuje się sprzątaniem plaż u nas? Czy jest to właśnie Gdański Ośrodek Sportu?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Jest to firma zewnętrzna. My robimy postępowanie przetargowe na usługi
zewnętrzne. Do nich m. in. należy sprzątanie plaż. W tej chwili kontrakt ma zawarty
z nami firma Bromix. To sprzątanie plaż też będzie w latach następnych nieco
okrojone. Ten standard, który wymusza na nas ograniczenia finansów będzie nieco
zmieniony. To nie znaczy, że będzie brudno, natomiast na pewno będziemy musieli
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ograniczyć ilość przesiewań, ilość sprzątań takich mechanicznych, bo to generuje też
poważne koszty.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Ja po prostu pytam dlatego, że często jestem spacerowiczem plaży w Brzeźnie i
napotykam na takie poważne zabrudzenia butelek po alkoholu, puszek i tak po
prostu się chciałam zapytać czy w tej sytuacji należy to gdzieś zgłaszać i komu
ewentualnie, żeby to zostało usunięte. Szkoda, żeby takie były właśnie obrazki na
tak pięknych plażach.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Przyznam szczerze, że sprzątamy, oczywiście nie jest to codzienne sprzątanie w tej
chwili, natomiast jeżeli są sytuacje rzeczywiście jakieś rażące to najlepiej przez
Gdańskie Centrum Kontaktu, bo tam też jest taka ścieżka, ewentualnie bezpośrednio
na stronach Gdańskiego Ośrodka Sportu czy gdańskich kąpielisk są numery
telefonów, gdzie będzie bezpośrednio można zgłaszać takie sytuacje.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dziękuję bardzo. Nie wiem na czyje ręce mogę podziękować, pana Korola nie ma,
ale chciałam podziękować w imieniu mojej pani dyrektor Jolanty Kwiatkowskiej za
uzyskany grant dla grupy UKS Motława, w którym przyznano im 11 000 zł. Pani
dyrektor prosiła, żeby bardzo serdecznie podziękować za ten grant przyznany i
również pan prezes Mieczysław Skokowski też bardzo dziękuje, że młodzież mogła
uzyskać te pieniądze. To tak na marginesie. Dziękuję bardzo.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Przekażę dyrektorowi Korolowi, bo on jest dysponentem tych środków.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Bardzo panu dziękuję za odpowiedź.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Nie widzę więcej pytań. Poproszę Wydział Polityki Gospodarczej
o zabranie głosu.
Pani Magdalena Lidzbarska – Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Turystyki
w Wydziale Polityki Gospodarczej
Dzień dobry państwu, przedstawię się, bo wcześniej znaliście mnie państwo może
pod innym nazwiskiem, Magdalena Kreft, w tej chwili nazwisko moje zostało
zmienione, Magdalena Lidzbarska. Ja kieruję Referatem Przedsiębiorczości i
Turystyki w Wydziale Polityki Gospodarczej. Wcześniej na Komisjach występował pan
Andrzej Socik. Odszedł na zasłużoną emeryturę, więc teraz tą zaszczytną funkcję
będę pełnić ja, więc wyłączam się i już państwu mówię odnośnie tematyki, która
dotyczy akurat zakresu działalności Komisji, więc jest to budżet związany
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bezpośrednio z turystyką i składkami na rzecz organizacji turystycznych, do których
przynależy nasze miasto. Jest to Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
gdzie składka na rzecz tej organizacji została utrzymana na rok przyszły w tej samej
wysokości, w której jest w tym roku skonsumowana, kwota 400 000 zł oraz drugą
największą pozycją tego budżetu jest składka dla Gdańskiej Organizacji
Turystycznej. Jest to kwota również taka sama jak w tym roku zostanie
skonsumowana i jest to kwota 6 955 000 zł. Tak jak prezes Wysocki referował kilka
tygodni temu zamknięcie tzw. umownego sezonu turystycznego jak sam mówi sezon
turystyczny w Gdańsku trwa cały rok, tak przedstawiał państwu ten ruch
turystyczny, który pomimo trudnej sytuacji pandemicznej u nas wystąpił i był na
najwyższym poziomie tak naprawdę ze wszystkich miast dużych w naszym kraju. W
tej chwili podsumowujemy działalność tak naprawdę GOT-u za 9 miesięcy i tych
działań, które w wyniku pandemii zostały niezrealizowane jednak środki finansowe
ze składki zostały skonsumowane na rzecz działań, które wymusił covid, czyli przede
wszystkim wsparcie całej branży turystycznej. Przyszły rok zapowiada się również
bardzo optymistycznie i w zakresie przychodów, kosztów i działań, które GOT
zamierza przeprowadzić jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że uda nam się
zrobić tak naprawdę to wszystko co jest zaplanowane, ale tak jak ten rok pokazał są
sytuacje nieprzewidziane, niemniej jednak elastycznie na to wszystko reagujemy.
Jeżeli mogę odwołać się do tego co zostało nowego przeprowadzonego w związku
też z sytuacją pandemiczną to oczywiście kampania wizerunkowa Gdańsk Will Wait
w tym roku. Nie zrobiliśmy spacerów wszystkich z kolei też tematycznych. Odwołane
były liczne wizyty studyjne. Nie braliśmy udziału w wielu bardzo ważnych targach i
w zakresie całej branży związanej ze wsparciem przedsiębiorczości tak i cała branża
turystyczna miała to wsparcie ze strony Gdańskiej Organizacji Turystycznej na takim
poziomie prawnym, merytorycznym, jakie to było możliwe do wykonania przez taką
jednostkę i przez miasto. Myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy są ze strony państwa radnych pytania? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 781 – w zakresie działania Komisji.

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,
• Pana Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu,
• Panią Magdalenę Lidzbarską – Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Turystyki
w Wydziale Polityki Gospodarczej,
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
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projekt uchwały, zawarty w druku nr 781 – w zakresie działania Komisji. (Opinia
nr 24-10/47-17/2020)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT - 3
Kalendarz imprez/wydarzeń sportowych w obecnej sytuacji.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Miał to przedstawiać dyrektor Adam Korol. Czy pan dyrektor Paszkowski chciałby
jakoś uzupełnić?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Niestety jestem zaskoczony przywołaniem mnie do tablicy, niemniej jednak jak
państwo wiecie wszystkie imprezy sportowe tak naprawdę są przeniesione do sieci i
ewentualnie się odbywają w sposób wirtualny i z mojej wiedzy to wszystkie
rozgrywki oraz działania są zawieszone. Jedynie one się mogą odbywać w rywalizacji
sportu na niektórych obiektach, chociażby na pływalniach, ale w tym najbliższym
czasie nie planujemy organizacji takich imprez.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Ja z panem dyrektorem Korolem rozmawiałam, na pewno nam podeśle na
maila wykaz imprez sportowych jakie się odbędą nawet jeśli to będą imprezy
organizowane online. Faktycznie tych wydarzeń będzie bardzo mało w grudniu tak
jak rozmawiałam z panem dyrektorem, ale to państwu roześlemy. Skorzystam z
okazji jak mam tu pana dyrektora. Jak to wygląda teraz sprawa z basenami?
Rozumiem, że wszystkie baseny muszą być zamknięte?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Nie do końca. Więc jeżeli chodzi o pływalnie one są czynne w określonych godzinach
i każda pływalnia różnie. Zabronione są według Rozporządzenia pana Premiera i
Ministra Zdrowia zajęcia dla klientów indywidualnych. Natomiast zajęcia zakazane są
w ogóle w organizacji biegowe, stąd musieliśmy też cross duathlon, bo 7-go weszło w
życie Rozporządzenie, że biegowe, rowerowe, są zabronione, natomiast takie
imprezy jak pływackie nie ukrywam, że to też jest lobbing ze strony chociażby Otylii
Jędrzejczak, która się mocno wstawiła i są możliwe rywalizacja chociażby w
pływaniu bez publiczności w określonym reżimie sanitarnym i dzisiaj szkolenie, które
się może odbywać i zajęcia szkoleniowe mogą się odbyć też na pływalniach, stąd też
nauki pływania realizowane przez szkółki w zmniejszonej ilości osób np. z 45
możliwych do 36 na pływalni czy to Osowa, czy Orunia Dolna, czy Stogi, czy 38 na
Chełmie, mogą się odbyć. Zdarzają się też sytuacje, że osoby, które przygotowują
się do zawodów czy do współzawodnictwa w celach szkoleniowych wynajmują tory i
zaczyna to być coraz bardziej popularne i takie wynajmy również realizujemy. Jest
to po prostu możliwość prawna, którą dał nam ustawodawca i wykorzystujemy to.
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Natomiast zajęcia szkolne z powodów oczywistych się nie odbywają, bo po prostu
szkoły dzisiaj pracują zdalnie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czyli jeżeli jest klasa sportowa pływacka czy inna sportowa, która powinna trenować
w obiektach sportowych one nie mają w tym momencie zajęć?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak, nie mają, ale na pływalni odbywają się zajęcia tylko sesnu stricte szkoleniowe
sportowe, nie szkolne.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Rozumiem. Mieliśmy takie zgłoszenie, co prawda do Komisji Edukacji a ‘propos tych
zajęć na basenie przez klasy sportowe, że rodzice bardzo nad tym ubolewają, że
zajęcia się nie odbywają. Wskazywali jakieś przypadki, w których właśnie zajęcia się
odbywają, ale zakładam, że właśnie na podstawie szkoleń. Widzę, że pan dyrektor
Kryger się zgłasza, to może uzupełni, będzie wiedział więcej, bo to bardziej dotyczy
sfery edukacji.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak jest. Za chwilkę Komisja Edukacji, ale tu może dopowiem, bo pojawiła się
wątpliwość, którą myśmy też mieli zresztą na początku miesiąca w tej sprawie
zresztą nawet dzwoniliśmy do Ministerstwa, bo najbardziej szczerze powiem w tym
wszystkim rzeczywiście ucierpiały dzieciaki z klas sportowych i mistrzostwa
sportowego, bo te zajęcia, które mają w ramach swoich zajęć szkolnych czyli te 10
bądź 16 godzin w-f-u te zajęcia są zawieszone i one odbywają się tylko i wyłącznie w
sposób zdalny. Natomiast wszystkie ich treningi pozalekcyjne, pozaszkolne, klubowe
mogą się odbywać oczywiście przy reżimie sanitarnym, a więc mogą się odbywać,
stąd np. te zajęcia w-f-u, które miałyby się odbyć na basenie odbyć się nie mogą,
natomiast już trening po zajęciach lekcyjnych jako taki odbywać się może. To jest
trudna dla nich, tym bardziej, że współzawodnictwo mimo tego, że bez kibiców
nadal jakby obowiązuje, więc różnego rodzaju zawody, turnieje się odbywają, a
więc te dzieciaki tym bardziej sporo tracą w tym.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czyli tak naprawdę to jest kwestia trenera czy zrobi te zajęcia po zajęciach
lekcyjnych czy nie jak rozumiem.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dokładnie tak.
10

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeszcze mam pytanie jeżeli chodzi o plan zajęć to czy te plany np. są jakoś
modyfikowane czy w-f tak jak pamiętam za moich czasów był np. na 3-4 lekcji i w
tym momencie co te dzieci robią? To jest może ze sfery edukacji, ale poniekąd też
się łączy z naszą Komisją, więc już nie będę pytać na Komisji Edukacji, a może
państwo radni z Komisji też posłuchają, może są zaciekawieni.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Ciężko też wypowiedzieć się pani przewodniczącą za wszystkich dyrektorów, bo to
oni indywidualnie ustalają ten harmonogram, natomiast rzeczywiście z tych
sygnałów, które mamy ten harmonogram jest zmieniany tak, aby w jakimś stopniu
umożliwić większą elastyczność w organizacji tych zajęć zwłaszcza w tych takich
klasach sportowych czy mistrzostwa sportowego, bo wtedy tak jak pani
przewodnicząca wskazała jest możliwość wejścia z treningiem klubowym na godzinę
wcześniej czy z rana czy na koniec lekcji, więc te zmiany w planie one rzeczywiście
następują.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Potwierdzam tą sytuację pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, zdarzają się
sytuacje, że siatkarze, którzy do tej pory wchodzili na halę miejską w godzinach
edukacyjnych teraz są wykorzystywane na szkolenie sportowe, gdzie Trefl Gdańsk
np. realizuje szkolenie i tu była zgoda ze strony pana dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego pana Grzegorza Krygera i jesteśmy tu w tym zakresie w komunikacji.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Super, dziękuję, chyba, że ze strony państwa radnych jest jakieś pytanie co do tego
wątku, który nie jest akurat tematem posiedzenia, ale także istotnym? Nie widzę.
Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT - 4
Dzielnicowe Centra Sportu. Współpraca z Radami Dzielnic.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tylko zapowiem, bo temat jest przypisany pani przewodnicząca, szanowni państwo,
przypisany oczywiście do jednostki czyli do Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu
Szkolnego. Jest z nami też pan Bartłomiej Papis, który jest zastępcą dyrektora
jednostki. Ma przygotowany raport, a więc jeżeli mogę to oddam głos panu
Bartłomiejowi.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Bardzo proszę.
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Pan Bartłomiej Papis – Wicedyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu
Szkolnego
Dzień dobry państwu jeszcze raz. Jeżeli mówimy o stricte współpracy Dzielnicowych
Centrów Sportu z Radami Dzielnic to niestety w tym roku ta współpraca była mała z
tego względu choćby całej tej epidemii, całej sytuacji związanej z epidemią.
Sukcesem było utrzymanie zajęć tych, które dotychczas odbywały się w Gdańsku.
Jak wiemy zajęcia odbywają się w gdańskich placówkach oświatowych, także dzięki
uprzejmości szkół korzystamy z ich obiektów. Natomiast tu jesteśmy bardzo mocno
uwarunkowani dostępnością tych obiektów i tak jak mówiłem w tym roku udało nam
się utrzymać 90% zajęć, które się odbywały. Natomiast tu jakby z Radami Dzielnic w
tym roku niestety nie wchodziliśmy w jakąś szczegółową współpracę. Zobaczymy jak
to będzie w przyszłym roku. Jest grono Rad Dzielnic, które się do nas zgłaszają z
pomysłami, nawet już z konkretnymi osobami wskazanymi, które chcą w swoich
dzielnicach prowadzić zajęcia. Prowadzimy takie rozmowy, natomiast ten rok
niestety był trudnym rokiem, myślę, że dla nas wszystkich jeżeli chodzi o sport i
zajęcia po prostu ze względu na ograniczenia, które mamy.
Do tej pory głównymi zajęciami, które prowadziliśmy to nadal prowadziła piłka
siatkowa i różne dyscypliny sportów zespołowych. Natomiast w okresie wiosennym
większość zajęć w okresie wiosenno-letnim odbywała się w terenie otwartym, tak
jak mówię, z powodu braku dostępu do sal. Na ostatniej konferencji dyrektorów
dyrektor Kryger właśnie, i tu chciałbym podziękować, bo rozwiał ważną kwestię
odnośnie dostępu do sal, z którymi my się jako koordynatorzy borykamy, spora część
dyrektorów nie udostępnia nam obiektów z tego względu, że uczestnikami nie są
wychowankowie tych szkół, czyli nie są uczniowie. Tu mowa o uczestnikach, którymi
są osoby dorosłe, a nawet seniorzy. Te zajęcia, część z nich jest wstrzymana,
natomiast tam, gdzie mamy zajęcia dla dzieci i młodzieży i uczęszczają dzieciaki z
danej szkoły tam nie ma problemu z wejściem.
Jeżeli chodzi o takie podsumowanie roku szkolnego, bo taki okres mam
podsumowany to liczba prowadzących instruktorów mamy na poziomie 33 i tych 33
instruktorów prowadziło zajęcia z przerwami większymi, mniejszymi, ale wszystkich
udało nam się utrzymać. W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 3008 godzin zajęć.
Liczba uczestników niestety z przyczyn wiadomych nam spadła z ponad 20 000 do
19 156. Koszty umów zleceń, które ponieśliśmy to 168 320 zł. Dokupiliśmy sprzętu
sportowego, który w większości trafił do szkół, w których prowadzimy zajęcia
sportowe w kwocie 92 802 zł. Do momentu całej jeszcze sytuacji związanej z
epidemią udało nam się zorganizować część wydarzeń sportowych, na które zostało
przeznczone 44 350 zł. Również tutaj były zakupione nagrody w kwocie 75 860 zł.
Materiały promocyjne poprzedzające i wydarzenia sportowe i jako same ulotki
projektów 16 887 zł. To byłoby na tyle.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy ze strony państwa radnych są pytania? Nie widzę.
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PUNKT - 5
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Zbliżamy się do końca, ale doszła do nas smutna informacja, wcześniej nie
widziałam tego, od pana dyrektora Paszkowskiego, że odszedł po chorobie pan
Zenon Plech. Zapewne część państwa znała lub kojarzyła chociaż pana Zenona. Jest
to polski żużlowiec, który reprezentował Polskę, pochodzący z Gdańska, więc
symbolicznie chciałabym minutą ciszy pożegnać pana Zenona. Bardzo proszę.
Minutą ciszy Komisja uczciła pamięć pana Zenona Plecha.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Czy pan Zenon Plech był również radnym? Nie za moich czasów, ale
jeżeli ktoś może to potwierdzić.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Z tego co pamiętam był Radnym Miasta Gdańska. Nie wiem kiedy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Nie pamiętam w jakich latach, ale tak myślałam. Dziękuję w takim razie państwu.
Czy są jakieś wolne wnioski? Sprawy bieżące?
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Kiedy jest następne posiedzenie?
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
16 grudnia, czy jeżeli znowu to będzie godzina 15-ta to czy państwu radnym będzie
pasowało? Często nakładają się terminy z Komisją Edukacji, w której ja i pan radny
Przemysław Malak jesteśmy członkami, więc ten czas musiałam troszkę zmienić.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Jak Edukacja będzie w grudniu?
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Tego jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę to będzie zależało od pana Andrzeja i od
druków, które często przychodzą po tym jak się odbywa Komisja, jeżeli ona odbywa
się tydzień wcześniej. Być może ustalimy, że to będzie na przykład inny dzień, a nie
środa, może wtorek. Musimy dzisiaj z panem Andrzejem porozmawiać.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Ja jestem tak na styk jak będzie o 15-tej, 15:15.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Może zrobimy 15:15, a Edukacji o 17-tej.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
U mnie może być taka sytuacja, że będzie mi to troszkę kolidowało, ale postaram się
być.
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Nie ukrywam, że mi zazwyczaj późniejsze godziny bardziej pasują, ale jak już jest
potrzeba tej 15-tej to jakoś się dostosuję. Ale jeżeli jest opcja, żeby było później to
bardzo chętnie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Postaram się, żeby było później. Będziemy negocjować z panem przewodniczącym.
Na koniec sprawdzę listę obecności.
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – nieobecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radna Beata Jankowiak – obecna
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Jeszcze uzupełnię, bo zdążyłam sprawdzić, że pan Zenon Plech był Radnym w latach
1994-1998.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
Wielka postać.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Zawsze był aktywny i w dzielnicach, przyjeżdżał też na turnieje do nas na Piecki
Migowo. Spotykał się z młodymi i opowiadał, więc też go tak zapamiętamy.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Wielki gdański sportowiec. Na pewno będzie go brakowało.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję wszystkim, życzę zdrówka przede wszystkim i widzimy się niedługo. Do
zobaczenia.
Na tym posiedzenie zakończono – godz. 15:50.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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