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BRMG.0012.92.2020/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 28–11/2020 
 
Z dwudziestego ósmego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 26 października 
2020 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS 
TEAMS. 
 

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 28 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i 
powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną 
wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Następnie przewodniczący sprawdził obecność członków Komisji. 
 

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

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr 
XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski 
– druk nr 759. 
Przedstawia: Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu 
Pomorskiemu – druk nr 763. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej 
dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w 
Gdańsku na 2020 rok – druk nr 757.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, w tym 
chronionych w Gdańska – druk nr 747.  
Przedstawia: Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku 
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5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 - druk nr 758. 
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
lata 2021-2025 – druk nr 749. 
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
rok 2021 – druk nr 750. 
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 
miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Gdańsku w 2021 roku – druk nr 751. 
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego 
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych – druk nr 752 + Autopoprawka. 
Przedstawia: Pan Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku 
 

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań 
finansowych Gminy Miasta Gdańska – druk nr 748. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 760.                         
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

12. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 761. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska 
 

13. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 
743. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

14. Bieżąca sytuacja Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. Pomysły na 
zarządzanie w obecnej sytuacji. 
Przedstawia: Przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 
    

15. Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2020 r.  
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w 
Biurze Prezydenta, Przedstawiciel Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 
 

16. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
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Następnie Przewodniczący powiedział, że do druków nr 752, nr 749, nr 750 
wpłynęły Autopoprawki. Ponadto do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania 
projekty uchwał: 

• zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 
finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia 
wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 765. 

 
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1A porządku. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 765 jako pkt 1A:     
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

• projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 
powierzenia „InnoBaltica” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta 
Gdańska z zakresu publicznego transportu zbiorowego – druk nr 762.    
 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 2A porządku. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 762 jako pkt 2A:     
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

• projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” 
– druk nr 766. 
                          

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 8A porządku. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 766 jako pkt 8A:     
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
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Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

• projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska 
w latach 2017-2020” – druk nr 770. 

                                          
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 8B porządku. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 770 jako pkt 8B:     
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

• projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gdańskiego 
Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 
na lata 2021-2025 – druk nr 771. 

                                                          
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 8C porządku. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 771 jako pkt 8C:     
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

• projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów 
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej 
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jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania 
ulg – druk nr 764. 
                                                                              

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 9A porządku. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 764 jako pkt 9A:  
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
       

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku 
posiedzenia. 
 

Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 
 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

PUNKT – 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr 
XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski – 
druk nr 759. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.292.2020). 
 

Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, 
obydwa projekty uchwał, które będę dzisiaj referować mają związek z trwającą 
epidemią koronawirusa. Pierwsza z nich jest związana ze zmianami, które w 
poszukiwaniu oszczędności oraz w poszukiwaniu również racjonalizacji i ograniczenia 
działalności instytucji kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego podjęliśmy jest 
potrzeba wprowadzenia zmiany zasad finansowania Gdańskiego Teatru 
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Szekspirowskiego w tym roku. Ta zmiana wymaga zmiany uchwały z 2007 roku i 
aneksu do tej uchwały. Ta zmiana wymaga również uzgodnienia z Samorządem 
Województwa Pomorskiego oraz z Fundacją Theatrum Gedanense. To dwaj pozostali 
założyciele Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, także bardzo proszę o pozytywne 
zaopiniowanie tego projektu.    
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
759. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Barbarę Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 759. 
(Opinia nr 28-11/177-52/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

PUNKT – 1A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu 
terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 
765. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.298.2020). 
 
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo tutaj tylko przypomnę, że Rada Miasta Gdańska 27 
lutego 2020 roku podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej za pośrednictwem 
jednostki samorządu terytorialnego czyli Województwa instytucjom kultury i 
instytucje kultury podjęły się realizacji zadań dofinansowanych w ramach tej pomocy 
samorządowej, natomiast napotkały w związku z epidemią koronawirusa na trudności 
i w tym momencie aby móc te zadania zrealizować w możliwym kształcie tutaj 
wniosły o zmiany w zakresach realizowanych zadań i te zakresy dotyczą realizacji w 
Operze Bałtyckiej, realizacji zadań w Teatrze Szekspirowskim oraz w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku. To jest cały zakres zmian, czyli nie zmienia się kwota, nie 
zmieniają się beneficjenci, natomiast zmienia się zakres realizowanych zadań z 
powodu koronawirusa. Bardzo proszę również o pozytywne zaopiniowanie tego 
projektu uchwały.     
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
765. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Barbarę Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 765. 
(Opinia nr 28-11/178-53/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

PUNKT – 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu 
– druk nr 763.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.296.2020). 
 

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Dzień dobry, witam państwa, projekt uchwały zakłada kontynuowanie 
współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Województwem Pomorskim w zakresie 
organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego. W kwietniu tego roku 
Miasto Gdańsk na podstawie podjętej uchwały podpisało z Województwem 
Pomorskim porozumienie, które obowiązuje od kwietnia do końca tego roku w 
zakresie pilotażowego wdrożenia projektu integracji taryfowo-biletowej. Głównym 
założeniem tego projektu jest to, że pasażerowie posiadający ważne imienne bilety 
okresowe emitowane przez ZTM oraz ważną Kartę Mieszkańca są uprawnieniu do 
podróżowania kolejami SKM i PolRegio na obszarze w granicach administracyjnych 
Miasta Gdańska. Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców 
co uzyskało odzwierciedlenie w przyznaniu nagrody medalu Karty Trójmiasta za 
działania integrujące Trójmiasto. Planowana dotacja czy pomoc na kontynuację tego 
przedsięwzięcia w 2021 roku wyniesie 4 mln zł. Dziękuję.   
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
763. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 763. (Opinia nr 28-11/179-54/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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PUNKT – 2A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie powierzenia „InnoBaltica” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta Gdańska 
z zakresu publicznego transportu zbiorowego – druk nr 762. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.295.2020). 
 

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Projekt uchwały zakłada zwiększenie kwoty maksymalnej rekompensaty 
w całym okresie powierzenia. Z planowanej kwoty 65 mln do kwoty 72 mln 14 tys. zł 
brutto. Zmiana podyktowana jest tym, że trwające postępowanie przetargowe na 
wyłonienie głównego wykonawcy platformy zintegrowanych usług mobilności 
wykonało konieczność zwiększenia pierwotnie zakładanych kwot na finansowanie 
całego projektu. Zabezpieczenie wskazanej kwoty jest tym samym niezbędne do 
kontynuowania postępowania przetargowego, które powinno doprowadzić do 
wyłonienia wykonawcy całego systemu. Dziękuję bardzo.    
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otwierając dyskusję zadał pytanie: ostatnio w mediach pojawiła się 
informacja odnośnie właśnie przetargu, że pojawiły się jakieś problemy w związku z 
tym przetargiem i na jakim jesteśmy etapie? Kiedy możemy się spodziewać jego 
rozstrzygnięcia?   
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Jeżeli chodzi o szczegóły przetargu to z nami obecny jest przedstawiciel spółki 
InnoBaltica, także myślę, że będziemy mieli informacje z pierwszej ręki.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Bardzo proszę o zabranie głosu.  
 
Pan Tomasz Głobiński – przedstawiciel spółki InnoBaltica Sp. z o.o.   
Panie przewodniczący, w tej chwili 14 października, może zacznę od początku 8 lipca 
nastąpiło ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty w następstwie czego firmy 
uczestniczące w przetargu złożyły stosowne odwołania przed Krajową Izbą 
Odwoławczą. Niestety penie też i troszeczkę w kwestii pandemii bardzo długo się 
przeciągało postępowanie i 14 października ogłoszony został wyrok. W tej chwili 
czekamy na uzasadnienie wyroku. Nie chcemy podejmować wiążących kroków 
dlatego, że wyrok został ogłoszony natomiast jeszcze nie zostało dostarczone 
uzasadnienie tego wyroku, a mogą być tam rzeczy, które mogą wpłynąć na dalszy 
przebieg postępowania, także czekamy. Mamy nadzieję, że to uzasadnienie będzie 
lada dzień można powiedzieć. Ja ze swojej strony nawet poprosiłem przewodniczącą 
Składu Orzekającego o jak najszybsze dostarczenie tegoż uzasadnienia, natomiast 
mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że na podstawie i samego postępowania 
przetargowego jak i tego wydanego 14 października wyroku stworzyliśmy nowy 
harmonogram, zaktualizowany harmonogram realizacji inwestycji i według tego 
harmonogramu planujemy podpisać umowę na przełomie grudnia i stycznia tego roku 
jednocześnie zdając sobie sprawę, że postępowanie się przeciąga, nie zmieniamy 
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daty przyjęcia systemu przez InnoBalticę i utrzymujemy cały czas. Jest to jak 
najbardziej możliwe termin 30 czerwca 2023 roku jako system gotowy do przyjęcia 
przez InnoBalticę.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Widzę, że o głos prosiła w pierwszej kolejności pani radna Barbara 
Imianowska. Bardzo proszę.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Witam pana serdecznie. Jak dobrze zrozumiałam, to znaczy ten przetarg już się 
odbył?   
 
Pan Tomasz Głobiński – przedstawiciel spółki InnoBaltica Sp. z o.o.   
1 czerwca było otwarcie ofert. Następnie przez … to jest skomplikowana procedura 
rzeczywiście i przetarg jest wielowątkowy, przez około dwadzieścia parę dni była 
prowadzona dosyć szczegółowa ocena tych ofert i 8 lipca ogłosiliśmy wybór 
najkorzystniejszej oferty. Tak jak się państwo domyślacie wszyscy uczestnicy 
przetargu złożyli, tak jak powiedziałem, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mam jeszcze takie pytanie, czy to był przetarg zamknięty czy otwarty?     
 
Pan Tomasz Głobiński – przedstawiciel spółki InnoBaltica Sp. z o.o.   
To był przetarg otwarty.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Otwarty, bo według tego pisma co żeśmy otrzymali tam chodziło o kwotę 28 mln zł i 
mam takie pytanie jaka ogólna wartość jest tej oferty wybranej? Czy to jeszcze 
właśnie jest w trakcie tak jak zrozumiałam? Chodzi mi o tą wartość tej oferty, o 
której państwo piszecie, że tam zabrakło tej kwoty 28 mln zł. Czyli jaka jest wartość 
tej całej oferty?    
 
Pan Tomasz Głobiński – przedstawiciel spółki InnoBaltica Sp. z o.o.   
Wartość całej oferty jest 159 mln zł. Na tej ofercie budowaliśmy nowy model 
finansowy. Pani radna ja muszę powiedzieć jesteśmy cały czas w procesie. My żeśmy 
wybrali, ogłosiliśmy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Thales. Druga w 
kolejności jeżeli mówimy o wartości zaproponowanej kwoty była oferta firmy Asseco. 
Z wyroku, który, tak jak powiedziałem 14 października zapadł KIO odrzuciło ofertę 
Thalesa. My ten model i ten wniosek, który jest teraz do państwa składany o zmianę 
WPF-ów budujemy i budowaliśmy na ofercie Asseco, bo wszystko wskazuje na to pani 
radna, że ta oferta w rezultacie końcowym będzie przyjęta do realizacji.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
I to jest rozumiem, to obejmuje okres do 2028 roku?     
 
Pan Tomasz Głobiński – przedstawiciel spółki InnoBaltica Sp. z o.o.   
Tak. Jak mówimy o tej kwocie 72 mln to jak najbardziej.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dobrze, o to mi chodziło, dziękuję bardzo.  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Widzę, że w kwestii uzupełnienia pan Prezydent Borawski. Bardzo 
proszę.  
 
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu  
Dzień dobry państwu. Szanowani państwo, tytułem tylko uzupełnienia tego, co 
powiedział pan prezes Głobiński po tym jak pokazały się te oferty przetargu, teraz 
także po decyzji KIO i tym jak spółka będzie ponownie analizować te oferty na nas 
jako głównych właścicielach spółki czyli Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i 
Miasto Gdynia spoczywała decyzja czy gminy chcą kontynuować ten projekt z uwagi 
na to, że oferty przewyższały ten pierwotny plan, to jakie było dofinansowanie i 
jakie były kapitały spółki na ten projekt i w zgodnej decyzji właścicieli chcielibyśmy 
kontynuować ten projekt raz z powodów takich, że on jest po prostu bardzo 
potrzebny z punktu widzenia integracji komunikacji, tego jak ona wygląda w całym 
naszym regionie i jak chcielibyśmy, żeby po wprowadzeniu tej oferty InnoBaltici, 
biletów Fala, jakie funkcjonalności dla pasażerów obowiązywały, a dwa z uwagi na 
bardzo wysokie dofinansowanie, które spółka uzyskała przypominam 90 mln zł ze 
środków Unii Europejskiej, inne dofinansowania na różnego rodzaju boczne zadania, 
w związku z tym w opinii zarówno Prezydenta Miasta Gdańska jak i Marszałka 
Województwa Pomorskiego i Prezydenta Gdyni, którzy są głównymi właścicielami tej 
spółki należy kontynuować ten projekt dodając właśnie środki, o które dzisiaj 
wnioskujemy i o to także proszę państwa radnych. Myślę także, że teraz jest 
podwójnie trudny okres raz ze względu na to, że mamy okres pandemii, a dwa na to, 
że spółka poniosła, my wszyscy ponieśliśmy nieodżałowaną stratę poprzez śmierć 
pana prezesa Rudzińskiego. Natomiast tak czy inaczej chciałbym, żebyśmy myślę, że 
w ciągu najbliższych tygodni spotkali się na Komisji panie przewodniczący Strategii i 
Budżetu i porozmawiali może troszeczkę więcej o tym projekcie, bo myślę, że jest 
warto, żebyśmy szerzej porozmawiali na jakim to jest etapie, jak wygląda 
harmonogram i wszystkie funkcjonalności jakie uzyskają pasażerowie komunikacji 
publicznej nie tylko w Gdańsku, ale w całym Trójmieście i warto się przyjrzeć temu 
projektowi, bo warto o tym dyskutować.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo panie Prezydencie. Również dziękuję za to, że jest tutaj propozycja 
takiego szerszego spojrzenia na cały proces, który się teraz odbywa jeżeli chodzi o 
przetarg i też jak docelowo cała Fala ma wyglądać, także myślę, że jako członkowie 
Komisji chętnie skorzystamy i na posiedzenie myślę, że na przełomie listopada i 
grudnia jeżeli będzie już gotowość ze strony spółki, żeby zaprosić i szerzej o tym 
projekcie porozmawiać, więc myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie dla 
radnych. Chętnie byśmy zrobili posiedzenie Komisji terenowe, ale z racji tego, że 
jest pandemia odwiedzić spółki InnoBaltica niestety w obecnym czasie jest to 
niemożliwe, ale wracamy do dyskusji. Bardzo proszę pani radna Strzelczyk.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo się cieszę, że pan Prezydent zabrał głos, 
dlatego, że właściwie to chciałam się zapytać dokładnie o to, o czym pan Prezydent 
mówił, to znaczy, żeby nam troszeczkę więcej przybliżyć projekt, ale widzę, że na 
następnym posiedzeniu będziemy mieć trochę więcej informacji, będziemy mogli 
szerzej porozmawiać, więc w zasadzie na dzisiaj już więcej pytań nie mam. Jeżeli 
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nie możemy dzisiaj więcej czasu poświęcić, pan Prezydent już nam więcej nie 
wyjaśni to poczekam cierpliwie do następnej Komisji. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pani przewodnicząca myślę, że pan Prezydent mógłby wyjaśnić, natomiast mamy 
dzisiaj dość duży, napięty harmonogram, a żeby zgłębić temat to myślę, że więcej 
jak te kilka minut na pewno będziemy potrzebowali, także na kolejnym posiedzeniu 
myślę, że to będzie możliwe, także jeżeli nie ma więcej pytań, widzę, że pan 
Prezydent się zgłasza. Bardzo proszę. 
 
Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu  
Bardzo proszę pana prezesa, panie prezesie Głobiński, o to, żeby przesłać do radnych 
podstawową prezentację dotyczącą spółki, a jak będą jakieś pytania to na jednym z 
posiedzeń Komisji na pewno na wszystkie odpowiemy.   
 
Pan Tomasz Głobiński – przedstawiciel spółki InnoBaltica Sp. z o.o.   
Dobrze, oczywiście.       
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dobrze, w takim razie czekamy na przesłanie i roześlemy do członków Komisji. Jeżeli 
na ten moment nie ma więcej pytań to przechodzimy do opiniowania.   
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 762. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 
0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 762. (Opinia nr 28-11/180-
55/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

PUNKT – 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla 
Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 
2020 rok – druk nr 757. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.290.2020). 
 

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w imieniu 
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Szanowni państwo, projekt uchwały zakłada rozszerzenie katalogu 
dotowanych działalności Gdańskich Nieruchomości jako zakładu budżetowego. Tym 
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razem w ramach dostępnych środków budżetowych chcielibyśmy, by dotacją była 
objęta działalność polegająca na dostarczaniu usługi najmu socjalnego lokali jako 
zadanie własne gminy. Stawka najmu socjalnego wynika z limitu określonego w 
ustawie o ochronie praw lokatorów i wynosi 50% najniższej stawki w lokalach 
komunalnych co na dzień dzisiejszy daje stawkę 2,40 zł za m². Przychody uzyskiwane 
z tego tytułu są na poziomie niższym niż rzeczywiste koszty utrzymania zasobu, 
dlatego wnosimy o przyjęcie projektu uchwały.     
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Ja mam takie pytanie, dzień dobry panu, w sprawie tej uchwały. Czy ta uchwała 
może skutkować podwyżkami dla lokatorów?  
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Absolutnie nie, bo ta uchwała tylko określa właśnie zasady dotowania zakładu 
budżetowego. Ona w żaden sposób nie określa właśnie stawek najmu dla najemców 
lokali komunalnych. Te kwestie reguluje bezpośrednio albo uchwała, albo 
zarządzenie Prezydenta, które określa stawki bazowe i obniżki.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dziękuję panu.  
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 757. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 757. (Opinia nr 28-11/181-56/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, w tym chronionych w 
Gdańsku – druk nr 747. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.280.2020). 
 

Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo, przedmiotowa 
uchwała dotyczy zasad ustalania odpłatności przez mieszkańców mieszkań 
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wspomaganych i chronionych. Wprowadzane zmiany ujednolicają zasady poprzez 
wprowadzenie jednej tabeli odpłatności, która będzie obowiązywała zarówno dla 
mieszkań wspomaganych, jak również dla mieszkań chronionych. Zgodnie z tą 
zmienioną tabelą obowiązywać będzie 6 progów. Dotychczas obowiązywało 11 
progów odpłatności. Poza tym zmiana wprowadza także możliwość prowadzenia 
odstępstw w przypadku prowadzenia mieszkań ze środków zewnętrznych jak np. 
środków Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał także akceptację 
zespołu zarządzającego Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego. 
Dziękuję. Czy są jakieś pytania?     
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
747. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Marcina Męczykowskiego – Zastępcę Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego 
głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 747. 
(Opinia nr 28-11/182-57/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 – druk nr 758. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.291.2020). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Dzień dobry pani przewodniczący, dzień dobry państwo radni, 
uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały Rady Miasta Gdańska 
zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok bieżący. W tej uchwale już dwukrotnie 
zmienialiśmy środki finansowe na ten cel. Pierwsze to w kwietniu, kiedy zwiększenie 
polegało na dopisaniu środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Potem kolejny 
raz w czerwcu, wtedy, kiedy zmienialiśmy zadania w związku z pewnego rodzaju 
korektą wynikającą już z panującej pandemii i porządkującej też zapisy w samej 
uchwale. W tej chwili prosilibyśmy państwa, aby wpisane wówczas w uchwale środki 
przeznaczone na rezerwę w wysokości 1 530 005 zł oraz niewykorzystane, zgłoszone 
jako te, które będą niewykorzystane przez jednostki to jest przez Gdański Ośrodek 
Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Ośrodek Pomocy 
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Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży przeznaczyć na walkę z COVID-19 na co 
pozwala nam szczególne ustawy wynikające z panującego stanu pandemii. Analizując 
tegoroczne wykorzystanie środków jak i możliwość wykorzystania w zakładanych 
scenariuszach i stwierdziwszy, że nie jest możliwe zrealizowanie pewnych rodzajów 
działań nawet przy dzisiejszym przełożeniu części ich na pracę zdalną nie ma 
możliwości właśnie w taki sposób, w jaki oferenci i jednostki proponowały, w związku 
z tym uznając, że priorytet walki z COVID-19 jest głównym zadaniem prosimy o to, 
abyśmy mogli zdjąć te środki z Programu i właśnie przeznaczyć na ten cel wynikający 
z ustaw szczególnych w tej chwili obowiązujących. Dziękuję.        
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
758. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 758. (Opinia nr 28-11/183-58/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
lata 2021-2025 – druk nr 749 + Autopoprawka.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.282.2020). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką. 
Powiedziała: Szanowny Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu wymienionej uchwały i jednocześnie 
przepraszam za to, że przesłaliśmy państwu dodatkowo Autopoprawkę. Wynikało to 
z tego, że rozjechał się tekst w momencie przenoszenia z druku WORD do Legislatora. 
Odkryliśmy to dopiero po złożeniu stąd ta Autopoprawka, natomiast nie ma żadnych 
zmian w tekście. Pierwszą rzecz, o której chciałam tutaj powiedzieć to łączymy po 
raz drugi Program Wieloletni Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawami 
obowiązującymi w tym zakresie jesteśmy jako samorząd zobowiązani tworzyć takie 
programy oddzielnie. Jednak podobnie w odniesieniu do obecnie obowiązującego 
programu wieloletniego tak i w stosunku do tego programu zwróciliśmy się do 
Ministerstwa Zdrowia Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny o wyrażenie 
zgodny na takie połączenie i taką zgodę ponownie, indywidualną zgodę Miasto 
Gdańsk uzyskało. Z ostatnich doniesień z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
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Terytorialnego wiem tylko, że planowana jest zmiana w przepisach tak, aby te 
programy mogły być łączone już nie na podstawie indywidualnych upoważnień tylko 
z automatu dodatkowo włączając w to również kwestie przeciwdziałania 
uzależnieniom behawioralnym. Ta kwestia jest jeszcze rozważana przez 
Ministerstwo. Natomiast jeśli chodzi o Program Wieloletni to jest program 
kierunkowy. On nie zawiera szczegółowych danych dotyczących finansowania poza 
ogólnym przyjęciem, że budżet coroczny w latach 2021-2025 na profilaktykę 
uzależnień alkoholowych i od narkotyków będzie opiewał na kwotę nie mniejszą niż 
14 mln zł rocznie. Jest to kwota wynikająca z tak zwanego korkowego bądź 
kapslowego, bo różnie w różnych samorządach się to nazywa czyli opłat wnoszonych 
przez sprzedawców detalicznych, alkoholu w sklepach, w gastronomii i uzyskujących 
zgody takie jednorazowe na jakieś okazje typu konferencje i tego rodzaju spotkania. 
Biorąc pod uwagę cały program to głównym celem na najbliższe lata, zakładanym 
celem jest zmniejszenie skali problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców 
Gdańska przez zachowania prozdrowotne, pełne uczestnictwo w edukacji, w pracy, 
w życiu codziennym i rodzinnym oraz w samej uchwale w porównaniu z dotychczas 
obowiązującym dokumentem uszczegółowiono i uaktualniono cele szczegółowe. 
Zostało to zrobione na podstawie przeprowadzonych badań i wynikających stąd 
rekomendacji w roku 2019 jak i w 2020. Uporządkowano również kierunki działań 
wskazując dwa takie kierunki. Jeden prewencja czy przeciwdziałanie zjawiskom 
niepożądanym, a drugie to interwencja, pomoc zarówno osobom, które są 
uzależnione jak i tym, na których to uzależnienie odnosi skutek, czyli najbliższemu 
otoczeniu. Biorąc pod uwagę diagnozy, które były przeprowadzone w ubiegłym roku 
i w roku bieżącym to przede wszystkim zwrócono uwagę, że konieczne jest 
zabezpieczenie pomocy dla specyficznych grup społecznych, dla których 
standardowo przygotowywane dokumenty niekoniecznie trafiają z właściwym 
skutkiem. Dotyczy to na przykład badań ankietowych dotyczących uzależnienia. 
Dodatkowo w stosunku do osób uzależnionych krzyżowo. Wskazano również z tych 
diagnoz, rekomendacji wynika nam, iż należy mocniej oddziaływać i angażować 
rodziców, gdyż wszędzie tam, gdzie problem uzależnienia dotyczy dzieci i włącza się 
w to rodziców nie zawsze ta efektywność, zaangażowanie rodziców jest takie jakiego 
byśmy oczekiwali, jakie byłoby efektywne, żeby rzeczywiście wspomóc dziecko, 
które znalazło się gdzieś na rozdrożu, ale jeszcze jest możliwe, aby tym działaniem 
korygującym wobec dziecka w połączeniu z zaangażowanymi rodzicami jego sytuację 
osobistą poprawić. To co odnotowaliśmy również to to, że wśród młodzieży niestety 
wzrasta spożycie alkoholu, przewyższając wskaźniki krajowe dodatkowo zauważalny 
jest wzrost picia pośród dziewcząt. Z badań, które przeprowadziliśmy wyszło, że 
dosyć powszechną używką wśród studentów studiujących na terenie miasta Gdańska, 
którzy byli objęci badaniami około 45% z nich zgłosiło, że używają marihuany. Jeśli 
chodzi o zatrucia alkoholem i narkotykami to ich poziom utrzymuje się na zbliżonym 
w kolejnych latach to jest około 70 takich sytuacji rocznie, które nam zgłasza 
placówka lecznicza. Co trzeci gdańszczanin używający marihuany spożywa ją 
jednocześnie z alkoholem. Nieznacznie rośnie liczba osób leczonych z powodu 
używania narkotyków, zażywania również leków w celu odurzania. Zauważalny jest 
stały trend wzrostowy używania przetworów konopi, również marihuana to nie tylko 
wśród studentów, ale staje się również popularna wśród młodzieży. Lekarze 
pierwszego kontaktu zgłaszają potrzebę wyposażenia w szybkie i sprawne narzędzia 
diagnostyczne w obszarze uzależnień stąd i rozwiązania skierowane do nich, aby 
objąć ich większą liczbą szkoleń i możliwości rozpoznawania uzależnień od alkoholu 
i od narkotyków. Potrzebne są również nowe kadry jeśli chodzi o prowadzenie 
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programów rekomendowanych, ponieważ osoby prowadzące programy 
rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
jak i Krajowe Biuro ds. Narkomanii wymagają odpowiedniego przygotowania kadry. 
Nie może to być osoba, która tylko zapozna się z tym programem i do niego przejdzie. 
Jeśli chodzi o działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
to od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok 200-280 rocznie liczba wniosków 
składanych o leczenie w stosunku do osób uzależnionych. Liczba kontroli punktów 
sprzedaży wynosi średniorocznie około 180. W tym roku ze względu na pandemię 
będzie to oczywiście trochę mniej. To co pozytywne zmniejsza się grupa osób 
będących świadkami spożywania alkoholu w miejscu pracy. Jeśli chodzi o powiązanie 
alkoholu i przemocy blisko co 10 dorosły gdańszczanin zgłaszał doświadczenie biorący 
udział w badaniach zgłaszał doświadczenie przemocy fizycznej w związku z 
alkoholem. Zmniejsza się liczba osób nietrzeźwych w przestrzeni publicznej 
przynajmniej ta, która jest monitorowana przez Policję i przez Straż Miejską. 
Średniorocznie jest to w tej chwili około 6 tysięcy wizyt w pogotowiu socjalnym dla 
osób nietrzeźwych. Oczywiście niektóre osoby przebywają w pogotowiu kilkukrotnie 
w skali roku. Rośnie też liczba osób uzależnionych, u których występują zadłużenia. 
Wśród osób bezdomnych chronicznie, których grupa szacowana jest w Gdańsku na 
około 500 osób, znaczna większość, bo to jest prawie 90% są to osoby, dla których 
jednym z powodów bezdomności jest uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, od 
hazardu. To z takich najważniejszych danych, które przyświecały przygotowaniu tego 
wieloletniego programu. W samym wieloletnim programie mamy wskazane wnioski 
wynikające z badań. Mamy rekomendacje. Źródła z jakich czerpaliśmy, aby taki 
wniosek przygotować państwu, proponowane źródła finansowania danej 
rekomendacji i adresaci jako ci, którzy będą to zadanie realizować. Proszę o 
pozytywne zaopiniowanie tego projektu.                 
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za szczegółowe przedstawienie tej 
problematyki, która wokół nas jest dość widoczna i pewnie większość z nas znana. 
Bardzo ważny program, żeby jego kontynuacja miała miejsce, otwieram dyskusję, 
pani Barbara Imianowska bardzo proszę.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dzień dobry pani, też bardzo pani dziękuję za tak rzetelne przygotowanie się i ja 
jestem przerażona tymi sondażami, tymi ankietami, wynikami, tym stopniem 
uzależnień, które wzrosło. Myślę też, że łączy się to z legalizacją zakupu marihuany, 
konopi, myślę, że, nie wiem, czy pani też tak uważa. Z takiego codziennego życia 
widzę co się dzieje. Ja mam takie pytanie też odnośnie programów profilaktycznych. 
Jakie są właśnie, były prowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, czyli na przykład takie programy Spójrz inaczej, program 
elementarz 7 kroków. To były bardzo dobre programy, które wiele lat były 
prowadzone w szkołach. Również w tych programach nie tylko uczestniczyła 
młodzież i dzieci, ale również rodzice oczywiście i całe grono pedagogiczne. Czy pani 
ma taką informację jak to wygląda w tej chwili w szkołach? Czy te programy są 
prowadzone? Czy będą prowadzone? Czy po prostu są jakieś nowe programy bardziej 
jeszcze udoskonalone w stosunku do tego co było, bo po prostu sama kiedyś 
prowadziłam takie programy i w związku z tym z takiej ciekawości czy te programy 
są dalej realizowane? Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno z moich pytań. Drugie moje 
pytanie jest takie, czy macie państwo może jakieś dane statystyczne jeśli chodzi o 
narodziny dzieci z zespołem FAS. To jest bardzo też przyczyną, dużo takich dzieci 
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rodzących się z taką niepełnosprawnością lub już wręcz uzależnionymi. Czy ma pani 
może jakieś dane na ten temat? Czy są prowadzone, czy będą prowadzone jakieś 
grupy czy profilaktyki, widziałam wczoraj reklamę w telewizji, która mówi o tym, i 
bardzo dobrze, z czego się można cieszyć, czy właśnie będzie jakaś profilaktyka 
zapobiegania, zmniejszenia temu strasznemu zespołowi. Dziękuję bardzo. 
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego        
Jeśli mogę to zacznę od drugiego pytania. Co roku w programach rocznych 
szczegółowych czy też zlecanych jako zadania wieloletnie są kwestie FAS i FAS D. 
Przeznaczaliśmy też środki w programie na szkolenie psychologów i pedagogów 
zarówno tych, którzy pracują w jednostkach miejskich jak w Gdańskim Ośrodku 
Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży na szkolenie kadry w nowych 
programach dotyczących FAS i FAS D. Podejmowane są też działania przez 
organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze, które uczestniczą w konkursach 
zlecanych na te zadania, także jeśli chodzi o profilaktykę, o lecznictwo dzieci z 
zespołem FAS i FAS D to rzeczywiście takie działania są prowadzone i tak jak pani 
mówi robiąc analizy diagnozy dzieci w pieczy część tych dzieci to są dzieci właśnie z 
zespołem FAS i FAS D. Pokłosie cały czas pokutuje jeszcze pokłosie tego, że odrobina 
alkoholu szczególnie wina w ciąży nie szkodzi i walczenie z tym stereotypem jest 
walką trudną, nie powiem, że niemożliwą do wykonania, ale jednak bardzo mocno 
musimy takie działania profilaktyczne prowadzić stąd i też cały czas ten element w 
programie rocznym jako zadanie budżetowe występuje.  
Przechodząc do pytania pierwszego dotyczącego programów rekomendowanych to 
jak najbardziej programy rekomendowane te, które są programami 
rekomendowanymi przez PARPA w Gdańsku są realizowane, natomiast spada liczba 
takich projektów, ponieważ coraz większe są wymagania w stosunku do realizatorów 
i stąd też wskazane w rekomendacjach programie wieloletnim szkolenie kadr po to, 
żeby takie programy rekomendowane z jak najlepszą skutecznością, efektywnością 
można było realizować. Jeśli chodzi o szczegółowe dane dotyczące tych dwóch 
programów, o których pani wspomniała jeśli mogłabym poprosić o pomoc panią 
Joannę Buchholc, która przygotowuje szczegółowe sprawozdania, bo nie chciałabym, 
nie mam danych przed sobą, może pani Joanna ma i mogłaby pani od razu 
odpowiedzieć. Dziękuję. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję pani dyrektor. Jeżeli jest z nami pani Buchholc to bardzo proszę w dwóch 
zdaniach o odpowiedź pani radnej.  
 
Pani Joanna Buchholc – Starszy Inspektor w Referacie Strategii i Programów 
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego     
Panie przewodniczący, szanowna pani radna, chciałam powiedzieć, że poruszyła pani 
bardzo ważne kwestie, a mianowicie programy rekomendowane są realizowane przez 
szkoły i zadania, które mamy wpisane na przyszły rok również podkreślają potrzebę 
ich kontynuacji i stąd też te działania są zaplanowane. Natomiast jeżeli chodzi o 
dzieci, które mają ten syndrom FAS D to również jest wiele takich zadań w naszym 
programie rocznym. Tutaj jak pani dyrektor powiedziała Gdański Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej dla dzieci i młodzieży z Racławickiej takie działania systematycznie 
prowadzi i obejmuje wsparciem rodziny, rodziców jak i dzieci. Jeżeli chodzi o dane 
statystyczne to jest ok 50 rodzin objętych takim wsparciem, a jeżeli chodzi o dzieci 
to minimum 35. Dziękuję.  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Pani radna czy odpowiedź jest wystarczająca na ten moment?  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Tak. Tylko mam takie pytanie, bo mi jakby chodziło też o to, w ilu szkołach gdańskich 
są prowadzone takie programy profilaktyczne. To bym chciała wiedzieć. Rozumiem 
z tego co panie mówiłyście, że jest jakiś problem z realizatorami tych programów, 
że oni po prostu musieliby się szkolić. Tak to nieraz wyglądało, że się 4 dni 
przebywało w Warszawie konkretnie w tym ośrodku i się szkoliło, ale to też 
finansowane było też przez PARPA. Rzeczywiście tutaj szkoda wielka, że jest tak 
mało tych realizatorów.  
 
Pani Joanna Buchholc – Starszy Inspektor w Referacie Strategii i Programów 
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego     
Dokładnie tak jak pani radna właśnie mówi, bardzo nam zależy na tym, żeby te 
programy rekomendowane były prowadzone w większej skali i w większej liczbie 
szkół. Ogólnie możemy powiedzieć, że tych rekomendowanych programów w 
Gdańsku realizowanych jest 16 przez kilka szkół. Nie jest to duża liczba, stąd też 
zabezpieczamy środki również na to, żeby opłacać szkolenia dla nauczycieli, dla 
pedagogów, którzy są chętni do tego, żeby takie programy rekomendowane 
wprowadzać. I tak jak pani powiedziała te wszystkie programy jak Spójrz Inaczej, 
Szkoły dla Rodziców i Opiekunów, są to programy o potwierdzonej skuteczności i my 
działamy w tym zakresie, żeby z roku na rok ta liczba tych rekomendowanych 
programów w szkołach była coraz większa. Możemy powiedzieć, że chcielibyśmy 
więcej, ale i tak w skali wielu lat widzimy, że z roku na rok ta liczba rośnie tych 
realizatorów i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej szkół realizowało właśnie te 
sprawdzone, potwierdzone programy i żeby zachęcać też realizatorów do tego, żeby 
podnosili kwalifikacje, bo też jak pani również wspomniała, żeby prowadzić taki 
program rekomendowany należy przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać certyfikat.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dobrze. Dziękuję bardzo. Tu już wchodzimy w bardzo szczegółowe tematy. 
Przypominam, że jesteśmy na Komisji Strategii i Budżetu, więc tutaj bym bardzo 
prosił skupić się jednak na tych sprawach finansowych. Natomiast jeżeli pani radna 
Imianowska miałaby jakieś dodatkowe pytania to myślę, że jeżeli się do państwa 
zgłosi to kompleksową informację uzyska. Czy jakieś pytania odnośnie druku jeszcze 
z państwa strony się pojawiają? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję za 
przedstawienie.     
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 749 + Autopoprawka. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
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głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 749 + Autopoprawka. (Opinia nr 28-11/184-59/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

PUNKT – 7 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 – druk 
nr 750 + Autopoprawka. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.283.2020). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką. 
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ponownie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie tym razem Szczegółowego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021. Jest to uszczegółowienie programu wieloletniego i przełożenie go już na 
konkretne działania i konkretne środki. Tak jak państwu powiedziałam omawiając 
poprzedni projekt uchwały budżet zadania na rok 2021 to 14 mln zł, z czego mniej 
więcej 60% to są środki przeznaczone na profilaktykę a niecałe 40% są to środki 
przeznaczone na interwencje, 3% są to środki na organizację programu i zadania 
regulacyjne, przy czym biorąc pod uwagę zadania mamy tutaj dwa kierunki. Tak jak 
już była mowa wcześniej jedna to jest prewencja, gdzie mamy 2 obszary edukację 
zdrowotną oraz podnoszenie kompetencji kadr. Tutaj już również kwestia FAS-u i 
FAS D oraz kadry do szkoleń. Drugi obszar to obszar profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. Drugi kierunek to interwencja, gdzie mamy obszar 
redukcji szkód, leczenia rehabilitacji, integracji zdrowotnej, społecznej oraz 
zawodowej. W programie macie państwo przedstawione zarówno wskazania zadań, 
które chcielibyśmy w roku 2021 realizować. Niektóre z nich są to zadania, które są 
kontynuowane w ramach umów wieloletnich. Niektóre są to zadania, które będą 
zlecone na rok zarówno dotyczą profilaktyki uzależnień od alkoholu jak i profilaktyki 
przeciwdziałania narkomanii. To tyle z mojej strony.  
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
750 + Autopoprawka. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 750 + Autopoprawka. (Opinia nr 28-11/185-60/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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PUNKT – 8 
 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 
miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Gdańsku w 2021 roku – druk nr 751. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.284.2020). 
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni kolejna 
uchwała, która opiera się o budżet tak zwanego korkowego to dofinansowanie 
przeznaczone na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2021 roku. 
Przewidujemy tu kwotę 1420 zł brutto miesięcznie na jednego uczestnika zajęć 
reintegracji zawodowej, społecznej oraz tę samą wysokość 1420 zł na jednego 
pracownika Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku. Jest to dotacja podmiotowa, 
której wysokość łączna na rok 2021 czyli mnożąc liczbę osób razy liczbę miesięcy, 17 
osób przewidujemy, to jest kwota 289 680 zł i od razu wyjaśniam, nie są to jedyne 
środki na działalność Centrum Integracji Społecznej, które swoim zasięgiem 
obejmuje około 100 osób rocznie, z tego około 20 są to osoby uzależnione od 
alkoholu. Biorąc pod uwagę, że realizator tego zadania korzysta również z 
finansowania zewnętrznego to jest ten nasz wkład jako miasta w realizację tego 
zadania. Jednocześnie informuję, że ponieważ Centra Integracji Społecznej 
podlegają wpisowi na podstawie decyzji do rejestru Wojewody to Centrum Integracji 
Społecznej w Gdańsku ma taki wpis ważny do września 2023 roku. Dziękuję.      
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
751. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 751. (Opinia nr 28-11/186-61/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

PUNKT – 8A 
 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021” – druk nr 766. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.299.2020). 
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Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeśli mogłabym prosić o 
przekazanie głosu pani Magdalenie Skibie – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej 
i Innowacji Społecznych, aby przedstawiła ten program.   
 
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji 
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego  
Dzień dobry panie przewodniczący, państwo radni, wnoszę o pozytywne 
zaopiniowanie druku 766 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Zgodnie z art. 5a ustęp 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego corocznie w terminie do 30 listopada zobowiązany jest 
uchwalić taki właśnie program. Przedstawiona państwu propozycja jest spełnieniem 
tego obowiązku. Program jest zdefiniowany w ustawie w dość precyzyjny sposób i 
jego konstrukcja jest opisana właśnie tą ustawą. Program zawiera w sobie cele 
szczegółowe i główne zasady współpracy, przedmiot współpracy, formę współpracy. 
To co państwa Komisję może najbardziej interesować to są priorytetowe obszary 
współpracy i powiązane z nimi środki finansowe przeznaczone na tę współpracę. Co 
warto powiedzieć Program współpracy i środki na niego przeznaczone nie są 
osobnymi środkami budżetowymi wydzielonymi na tym programie, ale są 
przypisanymi do zadań związanych ze współpracą częściami budżetów 
poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu.  
W roku 2021 na współpracę z organizacjami finansową co jest równoznaczne z tym, 
że będą na tę kwotę zlecone zadania organizacjom pozarządowym zadania własne 
gminy, powiatu. I w przyszłym roku na tę współpracę planujemy przeznaczyć 
74 890 913 zł. Wybrane zostały i wskazane zostały w programie 23 obszary 
współpracy, w ramach których zadania będą zlecane.  
Pierwszym największym obszarem jest obszar pomocy społecznej, też pomocy 
rodzinom i pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również wspieranie 
rodziny i systemu pieczy zastępczej i na to zadanie przewidziana jest kwota 50 000 
000 zł. 
Kolejnym zadaniem to jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj 
przeznaczamy 330 000 zł. Są to środki, które pochodzą z dotacji PFRON.  
W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej mamy ponad 638 tys. zł. 
Czwartym obszarem zadaniowym, w którym będą zlecane zadania jest ochrona i 
promocja zdrowia na 2 122 420 zł. 
Następnie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na 7 840 780 zł.  
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 6 130 000 
zł.  
Również zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr będzie realizował Wydział 
Gospodarki Komunalnej jako osobne działanie za 400 000 zł i to będzie działanie 
polegające na podnoszeniu estetyki jakości przestrzeni miejskiej.  
Następnie kolejne zadania to edukacja, oświata, wychowanie. Działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Tu mamy aż 556 000 zł 
przewidzianych w roku przyszłym.  
W zakresie ekologii, ochrony zwierząt 245 700 zł.  
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy mamy 
60 000 zł, które będzie realizował Gdański Urząd Pracy i 270 000 zł realizowane w 
ramach innych jednostek, a w zasadzie w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie.  



22 

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych 704 200 zł.  
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców to 546 000 zł. 
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 670 463 zł.  
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 250 000 zł. 
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 30 000 zł.  
Promocja i organizacja wolontariatu 629 000 zł. 
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych 130 000 zł. 
Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1 610 000 zł.  
W ramach pozostałej działalności, w której mieszczą się przede wszystkim nagrody 
Prezydenta dla najlepszej organizacji pozarządowej i dla pracowników służby 
zdrowia oraz Gdańska Nagroda Równości. Na to zadanie to jest 65 000 zł. 
Rewitalizacja, czyli programy społeczne na obszarach rewitalizowanych 509 230 zł. 
Oraz zadanie prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych. To jest 
zadanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 973 900 zł. 
Dodatkowo jeszcze jednym obszarem takiej współpracy finansowej to jest wspólna 
realizacja projektów finansowanych głównie ze źródeł zewnętrznych europejskich i 
w roku 2021 planowana jest współpraca w zakresie kilku projektów na łączną kwotę 
ponad 26 000 000 zł.  
Jeżeli chodzi o finansowy aspekt tego programu to to są najważniejsze dane, proszę 
zatem o pozytywne zaopiniowanie.         
      
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Proszę pani ja mam takie pytanie, czy mogłabym dostać na maila bardziej takie 
szczegółowe rozbicie tych projektów. Jeden projekt dotyczy praw kobiet na 250 000 
zł. Drugi wolności i praw człowieka na 670 000 zł. Czy to jest możliwe, żebym 
otrzymała rozbicie tego konkretnie na co konkretnie te pieniądze tam są 
wyszczególnione, na jakie zadania.  
 
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji 
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego  
To znaczy oczywiście pani radna, ale czy pani ma przed sobą druk? Czy to 
wyszczególnienie, które jest w programie czy ono nie jest wystarczająco 
szczegółowe, ponieważ tutaj przy upowszechnianiu i ochronie praw i wolności 
człowieka mówimy o utworzeniu i funkcjonowaniu sieci punktów wspierających 
osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, wiek, orientację 
seksualną, niepełnosprawność, wyznanie, religię, jak również realizacja projektów 
edukacyjnych podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równego 
traktowania, integracji społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i 
radykalizacji. Kierowane te projekty edukacyjne są zarówno do instytucji jak i do 
organizacji pozarządowych, jak i bezpośrednio do mieszkańców. Natomiast jeżeli 
chodzi o kwestie związane z równymi prawami kobiet i mężczyzn to są przede 
wszystkim działania w zakresie realizacji projektów wspierających osoby 
doświadczające przemocy i wzmacniających polityki przeciwdziałania przeciw 
przemocy. Następnie to są projekty wzmacniające kobiety i mężczyzn w pełnieniu 
różnorodnych ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych. I działalności 
na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
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ochrony praw dziecka. To takie typy projektów i typy zadań będą realizowane. Na 
tym etapie przygotowywania programów współpracy nie doprecyzowujemy bardziej. 
To jakie projekty konkretnie będą dofinansowane będzie rezultatem ogłoszonych 
myślę, że po 15 listopada, konkursów na realizację tych właśnie priorytetowych 
zadań i wtedy zależnie od tego co organizacje napiszą i jakie projekty przedstawią 
jako propozycje realizacji tych bardziej ogólnych obszarów to będzie wiadomo 
dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, także zadania do programu są dość ogólnie 
sformułowane właśnie m. in. po to, żeby organizacje miały tą przestrzeń realizacji 
swoich również i autorskich projektów.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czyli po 15 listopada…  
 
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji 
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego  
Oczywiście możemy to wysłać mailem. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Ja bym bardzo prosiła, dobrze, jeśli pani mogłaby udostępnić, żeby pani mi podesłała 
mailem to bym była wdzięczna. Rozumiem, że po 15 listopada będzie można również 
do pani złożyć takie zapytanie odnośnie rozstrzygniętego konkursu.     
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Pani radna przepraszam, po 15 listopada będzie ogłoszony konkurs. Zgodnie z 
zasadami, z ustawą, co najmniej 21 dni jest na termin składania ofert. Po tych 21 
dniach będziemy mieli pełną listę tych, którzy rzeczywiście zgłosili się do 
realizowania takich zadań. Będzie powołana komisja konkursowa, rozstrzygnięcie i 
decyzja Prezydenta, które z tych zadań dofinansowujemy, które nie. Natomiast 
chcąc pani pomóc to tutaj myślę, że Magdo będzie to możliwe, aby przedstawić pani 
listę tegorocznych realizatorów takiego zadania, ponieważ to zadanie jest również 
w tegorocznym budżecie z podobnymi zresztą środkami finansowymi, więc chociaż, 
żeby pani radna miała pogląd jakie organizacje przystępują do konkursu, jakie 
otrzymują dofinansowanie. Nie ma problemu, takie możemy pani przesłać.     
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Będę wdzięczna. Dziękuję serdecznie. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo za zreferowanie i za odpowiedzi pani radnej. Bardzo proszę o 
przesłanie tych informacji, które pani radna oczekiwała.     
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 766. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
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Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, 
przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 766. (Opinia nr 28-11/187-
62/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

PUNKT – 8B 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta 
Gdańska w latach 2017-2020” – druk nr 770. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.303.2020). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 
2017-2020. Zmiana polega na wprowadzeniu zarówno w tytule, jak i w treści zmiany 
zakończenia programu z roku 2020 na rok 2025. W pozostałym zakresie uchwała 
pozostaje w tym samym brzmieniu co przyjęta w roku 2017. Roczny budżet tego 
zadania to w tej chwili jest 1 720 000 zł uwzględniając 3 moduły i tak jest planowane 
również w kolejnych latach. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
770. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, 
przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 770. (Opinia nr 28-11/188-
63/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

PUNKT – 8C 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 
Cywilizacyjnym na lata 2021-2025 – druk nr 771. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.304.2020). 
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Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gdańskiego 
Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 
2021-2025. Program obejmuje swoim zakresem całą politykę zdrowia z wyłączeniem 
zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, którą miasto chce w najbliższym 
okresie realizować. Program został zaktualizowany w zakresie obowiązujących aktów 
prawnych, komplementarności z lokalnymi dokumentami strategicznymi. 
Wymienione zostały programy polityki zdrowotnej i zadania, które mają być 
realizowane w ramach programu. Zaktualizowano wykaz partnerów. Przeprowadzono 
i wprowadzono do programu analizę SWOT, która określa mocne, słabe strony, a 
które wyszły nam w ramach przeprowadzonych badań, zaktualizowanej diagnozy, 
która została też opracowana na tej samej podstawie, na której zaktualizowano i 
przeprowadzono analizę SWOT. Wskazane są cele szczegółowe i cel główny samego 
programu. Wskazano również programy polityki zdrowotnej, które w ramach tego 
programu wieloletniego będą realizowane. Są to zaszczep się przeciwko grypie, a 
będziesz cieszył się jesienią życia. Program przyjęty w sierpniu tego roku przez Radę 
Miasta Gdańska. Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego, 
który został przyjęty w 2019 roku i czeka na wystarczający dostęp do szczepionek na 
krajowym rynku. Cały czas tego wystarczającego poziomu dostępności do 
szczepionek na poziomie krajowym niestety nie ma. Kolejne zadanie to jest zadanie 
dotyczące prewencji, wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i 
młodzieży znane pod tytułem 6-10-14 dla zdrowia wraz z modułem 18+, który jest w 
pilotażu. Kolejne programy dotyczą profilaktyki oraz wsparcia osób mających 
pozytywny wynik HIV bądź chorujących na AIDS. Kolejny program to Gdański Program 
Profilaktyki Cukrzycy programu profilaktyki zdrowotnej dotyczący cukrzycy typu II 
realizowany w ramach strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych do roku 
2023. Są to również zadania realizowane w ramach działalności Gdańskiego Ośrodka 
Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i programy takie jak Kierunek Zdrowie, 
Zdrowy Uczeń, Gdańsk jemy zdrowo, Trzeci wiek w zdrowiu, Akademia Zdrowego 
Życia, Fit klasa, Gdańska koperta życia oraz #zdrowie jako zadania własne tej 
jednostki. Budżet pięcioletni oszacowano na kwotę 38,4 mln zł, z czego zobowiązania 
wieloletnie wynikające ze zlecania zadań szacowane są na 27,5 mln zł, a zadania 
roczne na to pięć lat na 10,9 mln zł. To wszystko. Jeśli państwo macie pytania to 
proszę.           
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
771. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 771. (Opinia nr 28-11/189-64/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Bardzo dziękuję pani za zreferowanie wszystkich druków.  
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję państwo radni za ten maraton, który dzisiaj 
mieliśmy. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Też mam pani dyrektor prośbę, bo te druki wpłynęły dość późno, jakby się dało 
jednak przed ustalaniem porządku Komisji, żeby tego typu druki wpływały wcześniej 
do nas to na pewno ułatwiłoby nam na pewno pracę.   
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Przepraszam za to, że było tak późno. To wynika trochę z utrudnień wynikających z 
pracy, którą mamy w tej chwili w części zdalnej, w części nie i czekania również na 
stanowisko radców prawnych odnośnie pewnych zapisów.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Rozumiem, przyjmujemy.  
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Poprawimy się na pewno.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.  

 

PUNKT – 9 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego 
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych – druk nr 752 + 2 Autopoprawki.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.285.2020). 
 

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z 2 
Autopoprawkami. 
Powiedziała: Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, panie i panowie 
radni, chcę zreferować założenia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę druk nr 
752. Przedmiotowa uchwała stanowi przede wszystkim o cenie biletów w komunikacji 
miejskiej, ale również wprowadza uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów komunikacją miejską i przedmiotowa uchwała zmieniająca właśnie tego 
typu uprawnienia stanowi. Istnieją 3 przesłanki do zmiany uchwały, a mianowicie 
pierwszą z nich jest to, że Rada Miasta Pruszcz Gdański uchwaliła i wprowadziła 
bezpłatną komunikację miejską na wybranych liniach autobusowych dla dzieci i 
młodzieży na podstawie legitymacji szkolnej lub też Pruszczańskiej Karty 
Mieszkańca, a także ograniczyła bezpłatną komunikację na linii 107 tylko dla osób 
posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca. Gmina Miasta Gdańska ma podpisane 
porozumienia międzygminne, na podstawie których to Gmina Miasta Gdańska 
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organizuje również komunikację miejską na terenie gmin ościennych. W Związku z 
powyższym stosowne zapisy również powinny zostać powielone w naszej uchwale. 
Drugą przesłanką do zmiany uchwały jest planowane wdrożenie aplikacji mobilnej 
jako nośnika danych elektronicznych równolegle z Gdańską Kartą Mieszkańca. Na 
Gdańskiej Karcie Mieszkańca można zapisywać bilety okresowe komunikacji 
miejskiej. Również chcemy, aby taka możliwość była na aplikacji mobilnej. 
Jednocześnie staramy się o to, aby zarówno na Karcie Mieszkańca jak i w aplikacji 
mobilnej można było zapisywać uprawnienia do bezpłatnych lub też ulgowych 
przejazdów tak, aby nasi pasażerowie mogli jeździć z jednym dokumentem, czyli z 
Kartą czy też z aplikacją bez konieczności posiadania przy sobie dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do ulg w przejazdach i dlatego stosowne zapisy 
powinny być wprowadzone do naszej uchwały. Trzecią przesłanką jest, że 15 
października, czyli niecałe 2 tygodnie temu weszła w życie ustawa o zmianie ustawy 
o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 
powodów politycznych i ta ustawa dała uprawnienia tym osobom do przejazdów 
ulgowych komunikacją miejską. W związku z tym takie zapisy również powinny się 
znaleźć w naszej uchwale. W związku z powyższym proszę państwa o pozytywne 
zaopiniowanie uchwały zmieniającej druk nr 752. Dziękuję.      
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i zapytał: śledząc druk, ale nie odnajduję tej informacji, 
być może przeoczyłem, bo zwracałem się do pani Prezydent z interpelacją. 
Odpisywał mi pan Prezydent Borawski, a chodzi dokładnie o uwzględnienie w Karcie 
Mieszkańca takich grup jak np. Honorowi Dawcy Krwi, którzy również mogą 
podróżować komunikacją bezpłatnie. Czy te zmiany pozwolą nam na to, żeby również 
tylko na podstawie Karty Mieszkańca zgłaszając odpowiednią informację, na 
podstawie tej Karty ta osoba mogłaby również korzystać z komunikacji miejskiej bez 
konieczności posiadania ze sobą książeczki Honorowego Dawcy Krwi?    
 

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku 
Tak, właśnie między innymi do takich osób będzie ta oferta skierowana.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo. Bardzo mnie cieszy, że to rozwiązanie pojawia się tutaj w 
przestrzeni naszych uchwał i będzie możliwy do wdrożenia. Z mojej strony to 
wszystko. Widzę, że zgłasza się pani radna Strzelczyk, ma pytanie, bardzo proszę.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
W zasadzie to nie jest pytanie, tylko wyrażam zadowolenie z powodu tego, że 
dołączono również działaczy opozycji antykomunistycznych do przejazdów 
bezpłatnych, o co wnioskowaliśmy nie tak dawno temu. Także bardzo dziękuję i poza 
tym nie mam pytań. Bardzo dziękuję.          
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 752 + 2 Autopoprawki. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agnieszkę Wasik – Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 
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jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 752 + 2 Autopoprawki. (Opinia nr 28-11/190-65/2020).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

PUNKT – 9A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów 
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom 
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub 
osób uprawnionych do udzielania ulg – druk nr 764. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.297.2020). 
 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, druk 
nr 764 dotyczy zmiany uchwały, którą w skrócie będę nazywała uchwałą w zakresie 
ulg dla należności cywilno-prawnych. Uchwała ta została podjęta w lutym 2018 roku. 
W uchwale tej przewidziano, że ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być 
udzielane do końca bieżącego roku. Termin ten wynikał z rozporządzenia Komisji 
Europejskiej w zakresie stosowania pomocy de minimis. Rozporządzenie to w lipcu 
bieżącego roku zostało zmienione i termin udzielania pomocy de minimis został 
wydłużony do końca 2023 roku. W związku z tym odpowiednio również w naszej 
uchwale proponujemy wydłużenie terminu udzielania ulg stanowiących pomoc de 
minimis do końca grudnia 2023 roku. Bardzo proszę o pozytywną opinię druku nr 764. 
Dziękuję bardzo.     
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
764. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agnieszkę Trojanowską – Dyrektor Wydziału Finansowego, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 764. 
(Opinia nr 28-11/191-66/2020).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

PUNKT – 10 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań 
finansowych Gminy Miasta Gdańska – druk nr 748. 
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.281.2020). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały. 
Powiedziała: Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, 
pierwsza uchwała, tak jak pan przewodniczący powiedział z całego pakietu. A więc 
druk złożony w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta Gdańska przewiduje 
zmianę paragrafu 1 w uchwale 1740 z posiedzenia 25 października 2018 roku i ten 
paragraf otrzymuje brzmienie: dokonuje się wyboru firmy audytorskiej 
Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. ul. Aldony 17, 80-
438 Gdańsk podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego 
na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 519 do 
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta Gdańska za lata 
2018, 2019, 2020 i 2021. W skrócie niniejszym drukiem uchwały wnioskujemy o 
przedłużenie umowy, jaka wiąże miasto Gdańsk z wymienioną firmą o kolejne 2 lata. 
Ta firma przeprowadziła badanie sprawozdań miasta za 2018 i 2019 rok. W tej chwili 
chcielibyśmy rozszerzyć umowę o lata 2020-2021. Ta możliwość wynika z przepisów 
ustawy o rachunkowości, gdzie właśnie z firmą audytorską można wybierać na okres 
nie krótszy niż 2 lata z możliwością dalszego przedłużenia na okres co najmniej 
dwóch kolejnych lat. W ramach prowadzonego zamówienia publicznego przewidziano 
taką możliwość. W związku z tym, że firma ma już doświadczenie, zna nasze 
sprawozdanie i zamówienie mieści się w ramach kwoty 30 000 Euro wnioskujemy, 
aby przedłużyć umowę właśnie z firmą Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i 
Podatkowych. Dziękuję bardzo.      
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
748. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 748. (Opinia nr 28-
11/192-67/2020).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

PUNKT – 11 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 760. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.293.2020). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały. 
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Powiedziała: Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, 
przedstawiamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest bardzo głęboka 
przebudowa Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w zakresie tegorocznego 
budżetu i wydatków w latach kolejnych. Tak głęboka przebudowa Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wynika właśnie z dużej nowelizacji budżetu na 2020 rok, do 
której przygotowywaliśmy się już od kwietnia tego roku obserwując zarówno dochody 
jak i wydatki miasta i przygotowując się do skutków panującej epidemii i tak w 
załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane są zmiany w zakresie 
dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 2020 roku do 
proponowanych później czyli w kolejnej uchwale zmian w budżecie miasta. 
Największą zmianą w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zmiana 
dotycząca kredytu i w tak w 2020 roku zmniejszamy zapotrzebowanie na kredyt o 
160 mln zł do wysokości 216 mln zł, jednocześnie kredyt ten przesuwamy na kolejne 
lata i tak w 2021 r. kredyt rośnie o 46 mln zł, w 2022 roku kredyt rośnie o 50 mln zł, 
w 2023 r. kredyt rośnie o 28 mln zł. Łącznie 124 mln zł. W porównaniu z korektą w 
2020 roku minus 160 mln zł. Kredyt, który zmniejszamy w tym roku i zwiększamy w 
latach kolejnych zasila limity wydatki majątkowe i stanowi pokrycie 
zapotrzebowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W bieżącym roku też 
wynika ze zmniejszenia deficytu budżetowego i sporej korekty wydatków 
inwestycyjnych i majątkowych. To w zakresie załącznika nr 1. Pozostałe zmiany w 
załączniku nr 1 wynikają już ze zmian zarówno w dochodach jak i w wydatkach i 
omówię je teraz w szczegółach.  
Dokonuje się przesunięć pomiędzy latami dochodów na realizację zadań 
majątkowych, dla których prognozuje się otrzymanie środków z funduszy Unii 
Europejskiej i zestawienie stanowi pkt 2 w uzasadnieniu do uchwały. Powiem tylko 
jakie są globalne zmiany. Zmniejsza się dochody z Unii Europejskiej na wydatki 
inwestycyjne o kwotę 44,4 mln zł i środki te odtwarza się w 2021 r. w wysokości 18,2 
mln zł i w 2022 r. 26,2 mln zł z przeznaczeniem na te same przedsięwzięcia 
inwestycyjne stosownie do planowanego harmonogramu realizacji i wydatków i 
dochodów. Kolejne zmiany w załączniku nr 2 zmienia się wykaz przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047 polegające na zmniejszeniu 
planu wydatków inwestycyjnych dla przedsięwzięć wstrzymanych do realizacji w 
roku 2020 w związku z trwającym stanem epidemii covid-19 oraz przesunięciem 
terminu ich realizacji na 2021-2023 i te zmiany przedstawia tabela nr 1a w 
uzasadnieniu. Tutaj mówimy o kwocie 69 mln zł rozbitym na 15 przedsięwzięć. Jest 
to korekta tegorocznego budżetu wynikająca z tego, że w kwietniu wstrzymaliśmy 
część wydatków inwestycyjnych przesuwając i rozciągając je na kolejne lata i tak 69 
mln zł dotyczy przedsięwzięć wieloletnich wpisanych do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i środki te odtwarzamy odpowiednio w 2021 r. kwota 29 950 000 zł, w 
2022 r. 26 650 000 zł i w 2023 r. 12 400 000 zł.  
Kolejna zmiana przesuniecie wydatków na kolejne lata w wyniku aktualizacji 
harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć. Jest to tabela nr 1b i to jest 
zmiana, która co do zasady dokonywana jest zwykle pod koniec roku i dotyczy 
aktualizacji harmonogramu realizacji wydatków dostosowujących wydatki do 
przewidywanych płatności i tu wcześniej korygowaliśmy dochody, a w tej chwili 
korygujemy wydatki. W 2020 roku zmniejszamy plan wydatków inwestycyjnych o 
kwotę 98 200 000 zł przenosząc te środki odpowiednio w 2021 roku kwota 58 249 000 
zł i w 2022 roku 39 955 000 zł na te same przedsięwzięcia. I kolejna zmiana opisana 
w pkt 3c i tu mówimy już zarówno o korekcie przedsięwzięć związanych z realizacją 
projektów miękkich, a później dodatkowych przedsięwzięć i tak zmienia się limit 
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wydatków na projekt Civic eState w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 67 tys. zł, a w 
roku 2021 zwiększa o kwotę 84 tys. zł. Kolejne przedsięwzięcie z zakresu projektów 
miękkich to jest Gotowość Praca Samodzielność II zmienia się limity wydatków w 
bieżącym roku zmniejsza o 193 tys. zł, w 2021 r. zwiększa się o 200 tys. zł. Kolejne 
przedsięwzięcie Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędziem 
rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku 
w bieżącym roku zmniejsza się o kwotę 990 tys. zł i tę kwotę przenosi się na 2021 r. 
Kolejne przedsięwzięcie Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu 
ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego zwiększa się limit wydatków w 2021 roku 
o 787 500 zł wydłużając czas realizacji tego przedsięwzięcia do 2021 roku. Kolejne 
przedsięwzięcia zmiany w wydatkach bieżących Rewitalizacja Biskupiej Górki i 
Starego Chełmu, System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku, kilka 
drobniejszych. Powiem o takim, który jest istotny w przedsięwzięciu pod nazwą 
Zrównoważony Transport Zbiorowy koryguje się wydatki od 2021 do 2028 roku i one 
wynikają z trwającego przetargu na wykonawcę platformy Zintegrowanych Usług 
Mobilności zarządzającym systemem Fala i to dotyczy wcześniej omawianej uchwały 
w sprawie pomocy finansowej właśnie na realizację przedsięwzięcia Fala. 
Zwiększamy z jednej strony wartość finansowania w związku ze zwiększeniem 
wartości projektu oraz przesuwamy realizację środków w kolejnych latach. Kolejne 
istotne zmiany w przedsięwzięciach to w ramach Gdańskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 
19 940 000 zł i kwotę tę przenosi się na przyszły rok zwiększając ją do 20 711 000 zł. 
Wzrost wartości dokapitalizowania wynika z planów inwestycyjnych i ze wzrostu cen 
rynkowych i zmiana dotyczy budynków przy ulicy Piotrkowskiej 6, 7, 8 i 9. Kolejne 
przedsięwzięcie istotne Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej w 2020 
roku zmniejsza się limit wydatków o 5 323 zł, w 2022 roku o kwotę 2 258 000 zł i w 
2023 o kwotę 3 382 000 zł. Zmiana ta wynika z tego faktu, że przygotowany został 
wniosek o dofinasowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji 
obiektów oświatowych i środki przesuwamy i posłużą na zabezpieczenie wkładu 
własnego na realizację nowego przedsięwzięcia, które omówię za chwilę. Kolejne 
zmiany dotyczą już wprowadzenia nowych przedsięwzięć i tak Zintegrowana 
Inwestycja w Talenty III ustala się limit wydatków w 2020 r. w kwocie 1 575 000 zł, 
w 2021 r. w kwocie 3 083 097 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4 658 882 
zł. Wkład własny do tego przedsięwzięcia to jest 245 000 zł. Kolejne nowe 
przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej w budyniach szkolnych 
należących do Gminy Miasta Gdańska i tu pojawiają się kwoty, które zostały 
przesunięte z przedsięwzięcia związanego z modernizacją w obiektach użyteczności 
publicznej i jak powiedziałam środki powyższe zabezpiecza się w celu 
udokumentowania wkładu własnego dla zadania, dla którego planuje się złożyć 
aplikację o dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Fundusze Norweskie. 
Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozą Finansową są to najistotniejsze zmiany. Bardzo 
proszę o pozytywną opinię.                       
 

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

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Pani Skarbnik mam pytanie dotyczące 
dofinansowania z Unii Europejskiej. Powiedziała pani, że w 2020 roku te dotacje 
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mamy zmniejszone o 44,4 mln zł i one będą przesunięte na następne lata 2021 i 2022 
i chciałam się dowiedzieć czego dotyczą te dofinansowania, jakich projektów, które 
zostaną przesunięte? Czy jakieś konkretne mogłaby pani wskazać? Czy to jest jakaś 
większa ilość projektów?  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Tak, to jest większa liczba projektów. Wymienię je tak jak są w uzasadnieniu, Gdańsk 
Miastem Zawodowców, Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych, przenosimy na 
kolejne lata 4 096 000 zł. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVA przenosimy 
na przyszłe lata 32 528 000 zł. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. Przenosimy 
kwotę 3 800 000 zł. Pomorskie Szlaki Kajakowe przenosimy kwotę 346 000 zł. 
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i R9. Tu przesuwamy 
kwotę na przyszły rok w wysokości 443 000 zł oraz Węzły Integracyjne Gdańsk 
Główny, Gdańsk Wrzeszcz kwotę 3 190 000 zł przenosimy też na kolejny rok, czyli na 
rok 2021.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję.  
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 760. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 760. (Opinia nr 28-11/193-68/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Radna Teresa Wasilewska ze względu na problemy techniczne nie brała udziału 
w głosowaniu. 

 

PUNKT – 12 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 761. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.294.2020). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 
projekt uchwały. 
Powiedziała: Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo i tu mamy 
winowajcę, czyli zmiany w budżecie, które skutkują na zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Jak już wcześniej powiedziałam do tej zmiany 
przygotowywaliśmy się od kwietnia tego roku. Pierwsze kroki jakie zrobiliśmy to na 
polecenie pani Prezydent zostały zamrożone wydatki bieżące na poziomie ok 100 mln 
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zł oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 70 mln zł i to miało służyć temu, aby 
obserwując stan dochodów i tempo realizacji i tak naprawdę to czego się najbardziej 
obawialiśmy, czyli ubytków dochodów szczególnie dochodów bieżących 
przygotowywaliśmy się na ewentualną korektę budżetu z taką intencją, aby nie 
dopuścić do zadłużania się na pokrycie wydatków bieżących, ponieważ jeszcze w 
kwietniu żadna z ustaw nie mówiła o tym, że będzie można przekroczyć limit 
dochodów bieżących w postaci przekroczenia wydatków bieżących. To się później 
ukazało w kolejnej czwartej odsłonie tarczy antykryzysowej, niemniej nadal 
chcielibyśmy utrzymać minimalną, ale jednak nadwyżkę budżetową, która tak 
naprawdę pokaże, że z wydatków bieżących realizowaliśmy, finansowaliśmy wydatki 
operacyjne. Po zmianach, jakie za chwilę omówię poziom nadwyżki operacyjnej 
będzie stanowił kwotę ok 21 mln zł. Jeśli chodzi o stan na koniec sierpnia nadwyżka 
wynosiła 41 mln zł. W tej chwili już omówię szczegóły w zakresie korekty dochodów, 
a później wydatków. Co do zasady bilansują zwiększenia i zmniejszenia. Dochody 
ogółem zmniejszają się o 110 mln zł i osiągną wysokość 3 920 000 000 zł. Wydatki 
ogółem również bilansują zwiększenia i zmniejszenia, zmniejszą się o kwotę 270 mln 
zł i będą stanowiły po zmianach wysokość 4 282 000 000 zł.  
Wchodząc w szczegóły poza zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmniejszamy 
zapotrzebowanie na kredyt już wspomniałam przy omawianiu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i w tej chwili kredyt bankowy będzie stanowił kwotę 216 803 000 zł i 
będzie stanowił pokrycie deficytu budżetowego. Również w paragrafie 9 uchwały 
budżetowej dodajemy pozycję mówiącą o wysokości finansowania działań 
związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ze 
środków czyli dochodów uzyskiwanych z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Ta kwota z jednej strony rośnie o 2 mln zł do wysokości 15 mln zł, zaś 
z tego funduszu z tych dochodów chcielibyśmy finansować zadania związane z 
wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w wysokości 
3 845 000 zł i finansowanie właśnie z dochodów uzyskiwanych z wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli możliwość finansowania z tych środków 
zadań związanych z walką z epidemią wynika z czwartej odsłony tarczy 
antykryzysowej, czyli jest to dopuszczone ustawowo.  
Wchodzę w szczegóły. Zmieniamy plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok w 
następujących pozycjach: wprowadzamy środki pochodzące z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 81 524 000 zł i przeznaczamy je na rozliczenie 
przedsięwzięć inwestycyjnych następujących: Program modernizacji basenów 
przyszkolnych, Gdańsk miastem zawodowców, adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 
32 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń, Modernizacje w obiektach 
użyteczności publicznej, Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi, Systemy 
Gospodarowania Wodami Opadowymi etap II, Gdański Program Przeciwpowodziowy, 
Budowa Przystani Żeglarskiej w Sobieszewie, Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i R9, Program budowy i modernizacji chodników, 
Rewitalizacja Oruni, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVa, Rozbudowa ul. 
Kartuskiej, Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, zagospodarowanie Domu 
Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego 
Młyna na Muzeum Bursztynu. Te przedsięwzięcia chcielibyśmy rozliczyć w bieżącym 
roku. Ponadto zwiększamy dochody uzyskane z subwencji na dofinansowanie 
inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od Otomińskiej do granicy 
miasta i tu zwiększamy dochody o kwotę 13 494 000 zł. Kolejne zwiększanie wpływy 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym na prawo własności, zwiększamy o kwotę 5,5 mln zł, o kwotę 4,4 mln zł 
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zwiększamy wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, o 2,5 mln zł zwiększamy 
wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, kolejne 2 mln zł to wpływy z opłat 
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, o których mówiłam wcześniej i kolejne środki 
kwota 1 318 000 zł to zwiększenie wpływów z dywidendy czyli większe zyski uzyskane 
przez spółki Saur Neptun Gdańsk i tu kwota przypadająca dla Gdańska to kwota 
394 000 zł i wyższy zysk niż planowano i dywidenda z tego tytułu wypłacona 
Gdańskowi przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i jest to kwota 
923 000 zł. Ponadto wyższe dochody zrealizowane do sierpnia 2020 roku z tytułu 
zwrotu dotacji, rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, odsetki, odszkodowania 
wynikające z różnego typu umów to jest 3 122 000 zł, 1 mln zł więcej uzyskamy z 
tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin ościennych na zadanie z zakresu 
transportu publicznego i ta kwota wynika z aneksu do umowy z Pruszczem Gdańskim. 
Kolejne wpłaty do budżetu przez spółkę Inpro 270 900 zł. Większe wpływy z zakresu 
ochrony środowiska 1530 zł są to wpływy z opłat za zmniejszenie retencji wodnej i 
wpływy z tytułu rejestracji jachtów 229 915 zł. Z kolejnych zwiększeń to są już 
drobne kwoty, wpływy ze środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów 
własnych samorządowych jednostek oświatowych 50 356 zł.   
Równocześnie zmniejszamy dochody i tak wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 50 mln zł i w podatku dochodowym od osób 
prawnych zmniejszamy o 30 mln zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynikające 
z przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pod 
nazwą zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście 
zmniejszamy planowane dochody o kwotę 40 301 000 zł i to wynika z trwającej 
procedury opiniowania podziału nieruchomości z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Te przedłużające się uzgodnienia powodują, że wpłata 
nastąpi w przyszłym roku. Pozostałe przetargi na sprzedaż nieruchomości skończą się 
mniejszymi dochodami na poziomie 25,5 mln zł mniej niż planowaliśmy i powodem 
zmniejszenia planowanych dochodów w tym roku, dochody te przenosimy na przyszły 
rok, jest to, że z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski 
spowodowanego covid-19 odwołane zostały przetargi na zbycie nieruchomości, jak 
również sytuacja ta uniemożliwiła organizowanie kolejnych przetargów. Kolejne 
zmniejszenia to premia od sprzedaży nieruchomości w ramach zadania 
zagospodarowania obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście. To jest 
przedsięwzięcie realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kwota 
3,2 mln zł zmniejsza tegoroczne dochody i najprawdopodobniej zostanie 
zrealizowana w przyszłym roku. Zmniejszamy również dochody z tytułu odsetek od 
środków na rachunku bankowym o kwotę 1 670 000 zł. Wpływy z tytułu opłaty 
miejscowej zmniejszamy o 1,1 mln zł. To jest bardzo znacząca zmiana jeśli chodzi o 
proporcje, ponieważ w budżecie planowaliśmy dotychczas 2,3 mln zł i tak naprawdę 
o prawie 50% spadają wpływy z tytułu opłaty miejscowej i są to wpływy, które 
uzyskujemy od turystów odwiedzających miasto i nocujących najczęściej w hotelach 
w Gdańsku. Kolejna pozycja opłata za wydanie prawa jazdy mniejsze dochody o 
300 000 zł. Omawiane wcześniej dotacje na projekty współfinansowane z Unii 
Europejskiej i to są zarówno projekty bieżące jak i inwestycyjne, zmiana wynikająca 
z aktualizacji harmonogramu realizacji tych projektów unijnych i jest to kwota 
mniejsza o 38 404 000 zł. Również uzyskamy o 3 612 000 zł mniej z funduszu dopłat 
w związku z przesunięciem terminu realizacji budowy mieszkań przez Gdańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dochody realizowane przez Zarząd 
Transportu Miejskiego będą mniejsze o kwotę 23 823 000 zł i na to składają się 
mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w tym tramwaj wodny 
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łącznie o kwotę 40 710 000 zł mniej. Mniejsze wpływy o 200 000 zł z tytułu kosztów 
egzekucyjnych i opłat komorniczych, ale też zwiększają nam się wpływy w ramach 
zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego i tu mamy zwrot 
rekompensaty od spółki GAiT kwota 16 438 000 zł i na to składa się wyższa 
rekompensata za zeszły rok oraz zwrot rekompensaty w ramach rozliczenia I półrocza 
tego roku. Pozostałe wpływy wyższe od planowanych dochodów o kwotę 486 000 zł. 
To są wpływy związane z opracowaniem rozkładów jazdy, nadzór nad przewoźnikami 
oraz opłaty sądowe oraz zwrot podatku VAT. Kolejna pozycja Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska uzyskała większe dochody o 900 000 zł. Dochody wynikają z kar 
naliczanych na wykonawców wyegzekwowane na podstawie przepisów, należności z 
lat ubiegłych oraz odsprzedaż dokumentacji i zatrzymanie wadium. Dochody 
realizowane przez Gdański Ośrodek Sportu będą mniejsze w kwocie 2,3 mln zł i na 
to składają się ubytek dochodów na poziomie 1,2 mln zł wynikające z odpłatności za 
najem niecek basenowych oraz ubytek w wysokości 1,1 mln zł wynikający z niższych 
wpływów ze sprzedaży biletów na kryte pływalnie. Dochody realizowane przez 
Gdański Ogród Zoologiczny to również mniejsze dochody w wysokości 1 701 000 zł i 
tak wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego to jest 
kwota niższa o 2 mln zł niż planowaliśmy, jednocześnie Gdański Ogród Zoologiczny 
wykazał wyższe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz darowizny od osób 
fizycznych i odpowiednio VAT to 219 000 zł więcej i darowizna to 78 907 zł więcej. 
Kolejna jednostka Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wyższe wpływy wynikające z opłat 
za parkowanie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Są to wyższe kwoty w 
wysokości 1,8 mln zł. Kolejna korekta jest to zmniejszenie o 5,5 mln zł łącznie są to 
dochody realizowane przez placówki oświatowe i to zmniejszenie wynika głownie z 
mniejszych niż planowano wpływów do placówek oświatowych głownie w zakresie 
najmu, dzierżawy, sprzedaży usług w związku z zamknięciem placówek od marca 
również nie były świadczone tego typu usługi na rzecz najemców, którzy korzystali z 
pomieszczeń w naszych szkołach. Kolejna zmiana dochody realizowane przez Gdański 
Zespół Żłobków i tu korygujemy dochody w dół w wysokości 2 mln zł i te 2 mln zł to 
jest ubytek związany ze zmniejszeniem odpłatności za pobyt w żłobkach oraz 
wyżywienie dzieci również w okresie trwania epidemii. Dochody realizowane przez 
Hevelianum jest to zmniejszenie w łącznej kwocie 635 000 zł i na to składają się 
niższe dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy, wpływy z opłat 
parkingowych, ze sprzedaży towarów, z najmu sal konferencyjnych i rozliczenie 
podatku VAT jest wyższe akurat o 253 000 zł. Również domy Pomocy Społecznej 
wykazują wyższe dochody niż planowane i odpowiednio DPS Ostoja wyższe dochody 
w wysokości 78 000 zł. Zwykle to są zwroty kosztów pogrzebu, wzrost odpłatności za 
pobyt w placówce. DPS Orunia 591 000 zł. DPD Polanki to jest 55 000 zł. Gdańskie 
Centrum Świadczeń 234 000 zł. Są to wyższe wpływy z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń wychowawczych. Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie tu dochody wyższe o 
700 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w związku ze wzrostem dochodów 
mieszkańców, odsprzedaż mebli, zwrot wpływów odpłatności za mieszkanie 
wspomagane i ze wsparciem. To by były najistotniejsze zmiany w zakresie dochodów. 
Równocześnie korygujemy wydatki i tak zmniejszenie planu wydatków bieżących 
ograniczonych w związku z trwającym stanem epidemii łącznie uzbieraliśmy kwotę 
103 753 000 zł i one rozkładają się zarówno na wydziały jak i jednostki organizacyjne 
i tak Wydział Rozwoju Społecznego swój budżet ograniczył na poziomie 20 265 000 
zł, Zarząd Transportu Miejskiego zmniejszył plan wydatków o kwotę 18 836 000 zł. 
Największą pozycją w tej kwocie jest aktualizacja i zmniejszenie kontraktu z GAiT 
na świadczenie usług w zakresie transportu miejskiego. Trakcja autobusowa jest to 
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zmniejszenie o 4 196 000 zł. Trakcja tramwajowa jest 11 800 000 zł. Kolejna duża 
korekta w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków zmniejsza się w związku ze 
zmniejszeniem zapotrzebowania na kredyt zapotrzebowanie czy wysokość 
planowanych odsetek od kredytu i tutaj korygujemy budżet na poziomie 12 868 000 
zł. Pozostałe kwoty to są drobne zmiany, drobne kwoty na utrzymanie systemu opieki 
nad dzieckiem do lat 3, zmniejszenie na wydatki bieżące Gdańskiego Centrum Usług 
Wspólnych. Są to tak naprawdę głównie wydatki na funkcjonowanie jednostki i tu 
jest kwota 400 000 zł. Środki na organizację obsługi przepisów podatkowych i opłat 
194 000 zł. Wydatki związane z zarządzaniem finansami miasta związane z 
opracowaniem bilansu skonsolidowanego zmniejszamy o 204 000 zł. W Gdańskim 
Zarządzie Dróg i Zieleni plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 11 000 000 
zł i na tą kwotę składa się mniejsza wartość zimowego utrzymania dróg, czyli 
zmniejszamy o 8 mln zł, utrzymanie czystości i porządku na drogach tu przeznaczamy 
o 2 mln zł mniej i kolejne mniejsze kwoty utrzymanie zieleni zmniejszenie o 400 000 
zł, zarządzanie drogami i komputerowa ewidencja dróg 300 000 zł, utrzymanie 
sygnalizacji świetlnej 200 000 zł, iluminacja świąteczna 100 000 zł. Kolejny wydział 
to Wydział Gospodarki Komunalnej ograniczył swój budżet o kwotę 5 852 000 zł. Na 
tę kwotę składa się zmniejszenie wydatków na remonty systemów otwartych 
Gdańskiego Systemu Odwodnieniowego kwota 1,5 mln zł, kolejne 1,5 mln zł są to 
mniejsze wydatki na opłaty za usługi wodne wynikające z prawa wodnego. Kolejna 
korekta budżetu na minus 625 000 zł są to wydatki na ekspertyzy, usługi w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej nieruchomościami. Wydatki na akcję Kręć Kilometry dla 
Gdańska zmniejszamy o 503 000 zł. Wydatki Ogrodu Zoologicznego w tym 
ograniczenie wydatków na zakup materiałów gospodarczych, narzędzi, wynajmu 
maszyn, budżet zmniejsza się o 475 000 zł. Wydatki na Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w tym ograniczenie wydatków na zakup karmy dla zwierząt zmniejszenie o 
167 000 zł. Ponadto rezygnujemy z realizacji zadań, których wartość zaplanowano 
na poziomie 1 038 000 zł i są to przedsięwzięcia działania Mobilności aktywnej w tym 
Rowerowy Maj, akcja Podczep się, Rowerowa Szkoła, przejazd Tunelem pod Martwą 
Wisłą, Rodzinny Piknik Rowerowy, kolejny projekt fasadny Od nowa 2020 konkurs na 
najładniejszą elewację 2019 i konkurs najładniejszy ogródek, likwidacja urządzeń 
hydroforni na Złotej Karczmie i zwrot dotacji dla gmin ościennych w zakresie 
transportu publicznego, brak zwrotów w bieżącym roku. Kolejne Biuro Prezydenta 
ds. Sportu wraz z Gdańskim Ośrodkiem Sportu tu łącznie działania związane ze 
sportem zmniejszamy o kwotę 5 472 000 zł i zmniejszamy środki rezygnując z zadań 
związanych z działaniami promocyjnymi i organizacjami sportowymi związanymi z 
przygotowaniami i organizacją meczu finału Ligii Europy 2020, działania promocyjne 
realizowane przez Gdańskie kluby sportowe, również zrezygnowaliśmy z działań 
promocyjnych podczas wydarzeń sportowych i rekreacyjnych typu biegi uliczne, 
imprezy żeglarskie i kolarskie, zmniejszyliśmy planowaną kwotę dotacji dla klubów 
sportowych, zmniejszyliśmy również wydatki na organizację wydarzeń sportowych i 
rekreacyjnych na terenie Gdańska, realizację maratonu, triathlonu, Biegu 
Westerplatte, odbyły się w zmienionej formie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, 
zmniejsza się wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z 
pływalni, również na utrzymanie czystości, badanie jakości wody w związku z 
zamknięciem pływalni, również mniejsze wydatki będą na utrzymanie boisk i hali 
sportowej z uwagi na ograniczenie w udostępnianiu tych obiektów. Również część 
zaplanowanych rejsów jachtu Generał Zaruski też nie odbyła się. Kolejne Biuro 
Prezydenta ds. Kultury. Tu budżet zmniejszamy o 4 903 000 zł. Największymi 
korektami są organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych zmniejszamy o 
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1,5 mln zł, zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, które były 
zamrożone od kwietnia tego roku w wysokości 2,8 mln zł. W Biurze ds. Nieruchomości 
- Inwestycji Miejskich zmniejszamy plan wydatków o kwotę 4 344 000 zł i tutaj na 
jedno przedsięwzięcie i ono dotyczy zrzeczenia się przed podmiot uprawniony czyli 
Gminę Miasta Gdańska oraz Skarb Państwa odszkodowania z tytułu przejęcia 
nieruchomości pod inwestycję drogową. W Wydziale Skarbu zmniejszamy budżet o 
3 064 000 zł w związku z mniejszą wypłatą odszkodowań za drogi przejęte z mocy 
prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Po prostu te 
odszkodowania nie zostały zrealizowane. W Wydziale Projektów Inwestycyjnych 
oprócz korekty wydatków inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków bieżących i 
odpowiednio w samym wydziale na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii zmniejsza się o kwotę 350 000 zł i w Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska ogranicza się wysokość dodatków specjalnych czyli to są środki związane z 
wynagrodzeniami o kwotę 2 700 000 zł. W Biurze Informatyki zmniejsza się plan 
wydatków o 2 366 000 zł i tu ograniczamy wydatki na zakup usług i materiałów w 
ramach projektów IT oraz zmniejsza się plan wydatków Gdańskiego Centrum 
Informatycznego głównie w zakresie zakupu usług IT oraz materiałów i wyposażenia 
IT. W Biurze Prezydenta Miasta zmniejsza się wydatki o kwotę 1 860 000 zł i tutaj 
zmniejszamy wydatki na podróże zagraniczne w związku z tym, że one się po prostu 
w tym roku nie odbywały. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków plan wydatków 
korygowany jest na minus w wysokości 1 520 000 zł. Największą wartość w tej kwocie 
stanowią nie udzielone dotacje celowe na konserwacje zabytków. W Wydziale 
Ochrony Środowiska tutaj budżet zmniejsza się o kwotę 1 250 000 zł i na tę kwotę 
składa się zmniejszenie o 1 mln zł na zadanie usuwanie, transport, unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych i to były środki przeznczone na utylizację nieczystości na 
Przeróbce, przetarg wyszedł o milion złotych niżej niż planowaliśmy. I kwota 250 000 
zł, która była planowana na odbiór, transport, leczenie, uśpienie chorych zwierząt i 
ich utylizację. W jednostce budżetowej Hevelianum zmniejszamy plan wydatków 
jednostki o milion złotych. To są środki w ogólnej kwocie, które były planowane na 
zadania remontowe, umowy dotyczące utrzymania technicznego obiektów, 
ograniczono zakres umów dotyczących ochrony osób i mienia, ograniczone wydatki 
dotyczące utrzymania i pielęgnacji parku, infrastruktury, wystaw. W Wydziale Kadr 
i Organizacji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 996 000 zł. Są to środki 
przeznaczone na wynagrodzenia, szkolenia pracownicze oraz delegacje służbowe. W 
Wydziale Komunikacji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 984 000 zł i na tę kwotę 
składają się mniejsze od planowanych wykonanie umów na dostawę dokumentów 
komunikacyjnych kwota 565 000 zł oraz wydanie praw jazdy 316 000 zł. W Biurze 
Rozwoju Gdańska budżet korygowany jest na poziomie 501 000 zł i tutaj zmniejszamy 
wydatki przeznaczone wcześniej na wypłatę ryczałtów, biletów, wszelkich podróży 
służbowych pracowników, wstrzymano zaplanowane szkolenia w ramach programów 
GIS, przesunięto wykonanie analizy monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji, 
również przesunięto aktualizację niektórych programów komputerowych. W 
Gdańskim Urzędzie Pracy zmniejszamy plan wydatków o 500 000 zł i jest to 
zmniejszenie kosztów z tytułu czynszu najmu lokalu w związku z późniejszymi niż 
planowano przeniesieniem siedziby Gdańskiego Urzędu Pracy do budynku przy ul. La 
Stadia 41. W Wydziale Polityki Gospodarczej zmniejsza się plan wydatków bieżących 
o 402 000 zł. W Wydziale Geodezji o kwotę 245 000 zł na zakup usług związanych z 
prowadzeniem zasobu geodezyjnego. W Wydziale Spraw Społecznych 205 000 zł. 
Wstrzymano prace nad przygotowaniem archiwalnego zbioru ksiąg meldunkowych. W 
Wydziale Finansowym zmniejszono wydatki o kwotę 120 000 zł, które były 
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przeznaczone na różnego typu konsultacje w zakresie doradztwa podatkowego. W 
Wydziale Urbanistyki, Architektury wstrzymano 107 000 zł, która to kwota była 
planowana na realizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego Targ Rybny, 
Targ Rakowy. W Biurze Rady Miasta Gdańska zmniejszono plan wydatków o 68 000 
zł. To były wydatki związane z delegacjami radnych. W Biurze Audytu i Kontroli 
10 000 zł. Tu ograniczono zakup materiałów BHP. Pozostałe zmiany: w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków zwiększa się planowane wydatki w wysokości 2 644 000 zł 
i jest to zwiększenie na zabezpieczenie gwarancyjne na rzecz Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i ta kwota stanowi zabezpieczenie dla spółki InnoBaltica w związku 
z zaciągniętym kredytem właśnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W Wydziale 
Skarbu zmniejsza się o 6 mln zł plan. Zmniejsza się środki zaplanowane na nabycie 
nieruchomości do zasobów miasta. W Wydziale Polityki Gospodarczej zmniejsza się 
planowane wydatki i to są już wydatki majątkowe o kwotę 19 680 000 zł. Z jednej 
strony zwiększa się plan o 260 000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki 
Hala Gdańsk-Sopot i ta zmiana będzie przedmiotem kolejnej uchwały na dzisiejszym 
posiedzeniu i z drugiej strony zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 940 000 zł i 
te środki w bieżącym roku pierwotnie planowano na dokapitalizowanie Gdańskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego i w związku z przesunięciem terminu 
realizacji inwestycji dotyczących budynków przy ul. Piotrkowskiej 6 i 7 środki 
przesuwa się na następny rok. W Biurze Prezydenta ds. Kultury dokonuje się już 
zmian w ramach budżetu poprzez przesunięcia z rezerwy i tutaj środki z rezerwy 
wydatki jednostek pomocniczych przesuwa się 6 000 zł do Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, 5000 zł do Gdańskiego Archipelagu Kultury i środki w wysokości 
8500 zł przeznaczone dla jednostek pomocniczych na realizację inicjatyw lokalnych 
Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zostają przekazane z powrotem do rezerwy w 
związku z rezygnacją z realizacji tego projektu. W Wydziale Gospodarki Komunalnej 
koryguje się wydatki o 311 000 zł. Jest to wynik następujących przesunięć: zwiększa 
się plan wydatków o kwotę 678 000 zł na dotację przedmiotową dla Gdańskich 
Nieruchomości na remonty mieszkań komunalnych i dopłatę do czynszu lokali ze 
stawką najmu socjalnego, na remont ogródka rehabilitacyjnego w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt oraz na zakup akcesoriów dla zwierząt oraz przeszkód do 
ogródka rehabilitacyjnego. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 990 000 zł w 
związku z realizacją projektu Parking Gets Smart i ta zmiana też była omawiana w 
ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, środki pojawiają się w przyszłym roku. 
Kolejne zmiany są to przesunięcia w klasyfikacji budżetowej i przesunięcia między 
wydziałami, czyli Wydział Projektów Inwestycyjnych przenosi środki do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej w wysokości 67 765 na wykonanie projektu przebudowy 
zbiornika przy ul. Subisława, który w 2016 roku został uszkodzony w wyniku 
nawalnego deszczu. 90 000 zł przesuwa się na zadania remontowe w Ogrodzie 
Zoologicznym. W Biurze Rozwoju Gdańska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 
94 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu rewitalizacji 
Biskupiej Górki. Też zmiany omówione w ramach zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. W Gdańskim Urzędzie Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 
1 575 000 zł na realizację projektu Zintegrowane Inwestycje w Talenty III. Zmiana 
również omówiona w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. W Gdański Zarządzie 
Dróg i Zieleni przenosi się środki w wysokości 17 000 zł między działami z działu 600 
do działu 900 czyli z działu drogowego do działu gospodarki komunalnej w ramach 
projektu Park. W Hevelianum zwiększa się plan wydatków o 74 000 zł w związku z 
koniecznością usunięcia szkód powstałych na majątku jednostki. 245 000 zł przesuwa 
się między działami 700 a 921 i są to wydatki bieżące tej jednostki, ponieważ 
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Hevelianum realizuje swoje wydatki w ramach właśnie działu 700 i działu 921. W 
Wydziale Rozwoju Społecznego zwiększa się plan wydatków o 23 538 000 zł i tu jest 
szereg zmian, które po pierwsze zwiększa się plan wynikający ze zwiększenia i 
przesunięcia części wydatków w ramach uzyskanych dochodów ze sprzedaży alkoholu 
o kwotę 3 845 000 zł. W ramach tych środków będą finansowane działania związane 
z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Ponadto 
zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżką 
płac dla nauczycieli od września tego roku o 6% i tutaj mamy kwotę 14 654 000 zł. 
Również koryguje się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników 
Państwowych Szkół Budownictwa. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne dla 
pracowników placówek oświatowych w ramach korekty na najbliższą sesję 
przewidujemy przesuniecie kwoty 16 738 000 zł. Kolejne zmiany to realizacja 
projektu aktywizacji społeczno-zawodowej komponent aktywizacji integracji, kwota 
2 230 000 zł. System aktywizacji społeczno-zawodowej komponent usług społecznych 
1 062 000 zł. Kolejne zmiany są to już zmiany drobne kwoty zwiększające plan 
wydatków szkół w związku z realizacją projektów i usług np. na zakup energii 
cieplnej oraz kwota 1,5 mln zł na realizację projektów poszczególnych szkół w 
ramach programu Erasmus Plus 2020-2022. Następnie korygowane są w ramach 
przeniesienia środków miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej czyli z 
działu 854 do działu 801 320 000 zł przesuwamy na dotacje dla przedszkoli nie 
samorządowych, 8500 zł przesuwamy zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Chełm do 
Gdańskiego Ośrodka Sportu z rezerwy dla jednostek pomocniczych. Kolejna duża 
zmiana dotyczy wydatków majątkowych łącznie korygujemy plan wydatków 
inwestycyjnych w Wydziale Projektów Inwestycyjnych w ramach tej korekty 
wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 168 684 000 zł i na to składają się 
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 172 049 000 zł wynikające z przesunięcia 
terminu realizacji i płatności na zadania inwestycyjne omówione wcześniej w ramach 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i to jest kwota 99 038 000 zł oraz 
zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w związku ze wstrzymaniem części 
zadań inwestycyjnych wynikających z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 i 
tutaj wstrzymaliśmy wydatki w wysokości 70 000 000 zł przesuwając i rozciągając ich 
realizację na lata 2021-2023. Łącznie kwota 70 000 000 zł też zmiana omówiona 
wcześniej w ramach zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto zmienia 
się plan w wydatkach inwestycyjnych zmniejszając plan wydatków na rewaloryzację 
ulic Głównego Miasta o 611 000 zł zmniejszając plan wydatków na budowę ul. 
Portowej o 2 400 000 zł w związku z rozliczeniem zadania po jego zakończeniu. 
Zwiększa się plan wydatków w wysokości 3 374 000 zł i tak zapewniając 92 000 zł na 
utrzymanie funkcjonowania DRMG na zakup energii, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, zwiększa się wydatki na projekt Poprawa Obsługi Komunikacyjnej 
Pomorza o 270 000 zł i jest to wpłata wynikająca z wcześniej omawianego 
zwiększenia dochodów i to była wpłata firmy Impra, na przebudowę wiaduktu 
Biskupia Górka zwiększamy plan o 2 961 000 zł na pokrycie wydatków związanych z 
ugodą sądową zawartą między Gminą, a wykonawcą robót budowlanych firmą 
Budimex. Przesuwamy środki w wysokości 50 000 zł na dokumentację dla przyszłych 
projektów na wykonanie analizy możliwości inwestycyjnych terenu gminnego przy 
wejściu na plażę w Gdańsku Stogach. Przesuwa się w ramach planu wydatków na 
realizację i usuwanie awarii w placówkach oświatowych i ten plan jest w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska i tutaj łącznie kwotę 240 000 zł przesuwa się z działów 
700, 852, 854, 855, 900, 926 do działu 801 i to są szkoły podstawowe. Ponadto 
zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół Łączności o kwotę 90 300 zł na zakup 
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pieca, szafy mroźniczej i zmywarki, 52 000 zł przenosi się z działu 750 do działu 600 
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z wydaną decyzją 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zakończonego w 2015 roku zadania 
przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki. I to 
najważniejsze zmiany w budżecie. Proszę o pytania.      
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i powiedział, że bardzo przykro słuchało się tych 
informacji jak te poszczególne jednostki miejskie musiały niestety ciąć te wydatki i 
ile tych inwestycji nie zostanie zrealizowanych bądź zostanie przeniesione na lata 
przyszłe, ale jesteśmy w sytuacji trudnej, ciężkiej, też nie wiemy jak to będzie 
wyglądało, a póki co niestety nie zanosi się na to, żeby wirus odpuszczał. Miejmy 
nadzieję, że niedługo to się jednak stanie i te obostrzenia, które zostały 
wprowadzone pozwolą nam zmniejszyć ilość zakażeń i ta gospodarka będzie jednak 
wracała powoli do normy. Też dla państwa informacja, przed chwilą została 
wskazana przez panią Prezydent, też radni Koalicji Obywatelskiej zgłaszali się z 
interpelacją o kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, które pozwolą w tych ciężkich 
chwilach dla tych, którzy prowadzą działalność gastronomiczną i około 
gastronomiczną, żeby ten trudny czas przetrwać, bo wiemy, że te lokale zostały 
zamknięte. To tyle z mojej strony jeżeli chodzi o komentarz ode mnie. Proszę o 
zgłoszenia. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie to tylko chciałam powiedzieć tym razem 
wyjątkowo może, że tak naprawdę to pani i pani wydział przygotowaliście właściwie 
całkowicie nowy budżet. Także tylko tyle. Wymieniła pani chyba wszystkie zmiany, 
które nastąpiły w tym budżecie, więc pytać się na razie nie za bardzo mam o co. 
Dziękuję bardzo.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję pani radna za komentarz. Więcej zgłoszeń nie widzę. W związku z ty 
przejdziemy do opiniowania.  
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 761. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 761. (Opinia nr 28-11/194-69/2020).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 

PUNKT – 13 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-
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Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 
743. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXIX sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.276.2020). 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Zanim oddam głos osobie referującej powiem tylko, że poprosiliśmy o obecność 
panią Magdalenę Sekułę w związku z tym, że radna Katarzyna Czerniewska zgłosiła 
taką prośbę, żeby przedstawicieli tych spółek, gdzie miasto ma swój udział, albo jest 
jedynym właścicielem, które są najbardziej narażone na skutki koronakryzysu, że 
tak to ujmę, przedstawiły swoją informację budżetową. Tutaj przy okazji tego 
punktu będzie to Hala Gdańsk-Sopot, a w kolejnym punkcie też widzimy, że będą to 
Międzynarodowe Targi Gdańskie, wiec bardzo proszę o zreferowanie i przy okazji 
panią dyrektor o taką w pigułce informację jak wygląda sytuacja Hali w związku z 
trwającą pandemią. Bardzo proszę.       
 

Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni chciałabym 
przedstawić druk w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. Dodam tylko, że bliźniacza 
uchwała została już podjęta przez miasto Sopot 17 września br. ponieważ zawsze 
jeżeli mamy dokapitalizowanie to w związku z tym, że mamy tam 50% udział również 
Sopot ma 50%, więc zawsze idą dwie równorzędne uchwały. W tym roku Hala już 
została przez nas i przez Sopot dokapitalizowana kwotą po 1 mln zł. Te inwestycje, 
które zostały wsparte dokapitalizowaniem trwają, są w toku. Obecnie jest 
konieczność przeprowadzenia jeszcze w tym roku kolejnych inwestycji związanych 
ze zwiększeniem zakresu udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Tu będzie 
modernizowana strona internetowa, łazienki, oraz oznakowane miejsca parkingowe. 
Nastąpi modernizacja elektronicznego systemu zarządzania obiektem oraz instalacja 
paneli fotowoltaicznych. Łączny koszt tych inwestycji spółka oszacowała na ok. 515 
tys. zł w związku z czym wnioskuje do udziałowców, czyli do Sopotu i do nas do 
Gdańska o dokapitalizowanie jej kwotą po 260 000 zł od każdego z miast. Jest tak 
jak pani Skarbnik przed chwilą powiedziała ta zmiana zostanie również dokonana w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta Gdańska na 2020 r. Dziękuję, 
jeżeli będą jakieś pytania to odpowiem albo ja albo pani prezes jak państwo będą 
sobie życzyli.     
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i poprosił panią prezes o zabranie głosu i opowiedzenie 
o sytuacji finansowej spółki, a potem przejdziemy do całości.  
 
Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.   
Jeśli chodzi o stan spółki finansowy może najpierw zacznę od takiej ogólnej sytuacji. 
Oczywiście od marca praktycznie nie funkcjonujemy, ale w hali jednak odbywają się 
zarówno treningi jak i mecze drużyn naszych domowych. Proszę również pamiętać, 
że tutaj działa klinika rehabilitacyjna Rehasport jak również mają miejsce wynajem 
przez kluby sportowe biura, także w okrojonym bardzo zakresie, ale spółka 
funkcjonuje. Jeśli chodzi o wyniki finansowe do końca września spółka finansowała i 
finansuje nadal te deficyty, bo można powiedzieć, że deficyty przychodowe, ze 
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środków własnych, także z tzw. zaskórniaków pokrywamy bieżące zapotrzebowanie 
czy też tą dziurę po stronie przychodów i do tej pory, czyli po 9 miesiącach może 
będę mówić o EBITDA, różnicy powiedzmy na działalności operacyjnej zanotowaliśmy 
stratę na poziomie 431 000 zł. Taki wynik można powiedzieć nie najgorszy, 
przepraszam, że tak wyprzedzam, ale spowodowany był również bardzo 
restrykcyjnymi wydatkami po stronie kosztowej, głównie na wynagrodzeniach i na 
energii elektrycznej, ale w zasadzie każdy koszt rodzajowy tutaj oczywiście był 
mniejszy niż planowany, stąd też ten wynik na EBITDA nie jest tak głęboki, jest 
jeszcze na takim poziomie w miarę zadowalającym. Jeśli chodzi jednak o pozytywne 
informacje to podpisaliśmy umowę ze sponsorem tytularnym, czyli de facto 
przedłużyliśmy tą umowę trwającą na kolejne 5 lat co rzeczywiście w tym trudnym 
czasie uważam za przejaw taki wyraźnego zaufania ze strony sponsora, ale również 
nasze zobowiązania do działania i mam nadzieję, że wkrótce do powrotu do pełnej 
działalności taką jaką do tej pory prowadziliśmy.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo pani prezes za te informacje. Jeżeli są ze strony radnych pytania to 
bardzo proszę o zgłoszenia czy to dotyczące samej spółki czy druku, ale nie widzę 
tych zgłoszeń, w związku z tym przechodzimy do opiniowania.  
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 743. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak – Głównego Specjalisty w Wydziale 
Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 743. (Opinia nr 28-
11/195-70/2020).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

PUNKT – 14 
 

Bieżąca sytuacja Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. Pomysły na 
zarządzanie w obecnej sytuacji. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Dobry wieczór, prezentację wysyłaliśmy do państwa, szanowni państwo, rok 2019, 
może od tego zacznę to był dobry rok dla Międzynarodowych Targów Gdańskich. 
Osiągnęliśmy wynik dodatni. Drugi rok w historii od przeniesienia na Letnicę, kiedy 
osiągnęliśmy wynik dodatni z niezłym poziomem EBITDA, bardzo ładnym oddłużeniem 
spółki, przygotowaliśmy się do kolejnego skoku na rozwój. Przygotowaliśmy obecnie 
plan budowy czwartej hali, styczeń zapowiadał się nie najgorzej. Widać to w 
późniejszym slajdzie jeżeli chodzi o prognozowany i odniesione również wyniki i 
nastał 20 marca 2020 roku, lockdown, i COVID właściwie można powiedzieć pogrążył 
nas, a tak naprawdę całą branżę do dnia dzisiejszego.   
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6 czerwca 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów cofnięto ograniczenia, ale 
niestety i dzisiaj mamy pewien spór zarówno z Polskim Funduszem Rozwoju, który 
przygotowuje mam nadzieję wreszcie jakąś decyzję ostateczną co do tarczy 
finansowej i jakiegoś wsparcia dla nas, bo mimo tego, że 6 czerwca udostępniono 
nam możliwość ponownego powolnego odmrażania to wiemy wyraźnie rynek i popyt 
zagraniczny praktycznie zmalał do zera. Popyt krajowy był bardzo ograniczony. Ruch 
lotniczy z 20 krajami, które nas interesują chociażby z punktu widzenia Amberifu 
praktycznie niemożliwy bezpośredni i w konsekwencji my już w czerwcu, lipcu 
wiedzieliśmy, że rok 2020 należy uznać za rok stracony. Co ciekawe i bardzo ważne 
dzisiaj już wiemy, od 17 października jesteśmy w czerwonej strefie, czyli z punktu 
naszego widzenia, naszej branży i naszej działalności ponowy lockdown. Na razie nie 
słyszymy o żadnym wsparciu i pomocy z punktu widzenia czy PFR-u czy rządu. Fakt 
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jest niezbity, że na razie nie dostaliśmy tarczy za pierwszy lockdown, więc myślę, 
że to trochę czasu zajmie, ale do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że już dziś 
wiemy, że branże w krajach pozostałych europejskich targowe mówią o tym, że do 
czerwca 2021 roku biznes targowy w relacjach be to be, bo te są dosyć istotne z 
punktu widzenia rozwoju gospodarczego i tego dlaczego w ogóle myślę, że pracujemy 
na rzecz Pomorza i Gdańska. To jest główny cel na północy nasz, czyli rozwój biznesu 
w relacjach be to be. Niestety będzie zawieszony, więc wszystko wskazuje na to, że 
jeżeli nastąpi ruch to może w drugiej połowie przyszłego roku, a ja śmiem mieć 
obawy, że dużo dłużej.   

 
Tu pokazaliśmy slajd pokazujący co się działo z imprezami własnymi MTG. Kolor 
niebieski 2020 rok, 2019 rok kolor pomarańczowy. Jak widać kwiecień, maj, czerwiec 
najbardziej dochodowe imprezy z naszego punktu widzenia po prostu padły i niestety 
spowodowało to, że albo imprezy odwołaliśmy, albo przesunęliśmy ich czas 
realizacji. Co jest ważne, widzimy we wrześniu niebieski wystrzał do ponad 6 mln i 
to jest o tyle istotne, żeby zwrócić na to uwagę, ponieważ tutaj odbyły się pierwsze 
poważne i na razie chyba jedyne w Polsce targi Amberif, które przeniesione z marca 
zostały na koniec sierpnia. Niestety nie były one nadzwyczaj udane z punktu widzenia 
odwiedzających i kupców i one w konsekwencji będą na pewno skutkowały tym, że 
będzie nam bardzo trudno dzisiaj negocjować i rozmawiać z wystawcami jak sobie 
poradzić w przyszłym roku pamiętając, że te najważniejsze targi Amberif to koniec 
marca.  
Tutaj pokazujemy trochę inne zestawienie, czyli zestawienie przychodów i my 
oczywiście w lockdownie nie straciliśmy wszystkich przychodów. Ponad 300 tys. zł to 
nasze przychody stałe z różnych rodzajów czynszów najmu, które posiadamy. 
Natomiast fakt jest niezbity, że z punktu widzenia naszej podstawowej działalności, 
tej, która utrzymuje podstawowe koszty spółki, tej, która powoduje, że EBITDA w 
MTG jest dodatnia, niestety tej działalności nie prowadziliśmy. Początkowo 
wyceniana strata covidowa, którą miał PFR wspierać, niestety, dlaczego mówię PFR? 
Ponieważ decyzją naszą, nie Komisji Europejskiej, żeby była jasność, bo to 
sprawdzaliśmy i Komisja pozostawiła nam dowolność jako krajowi suwerennemu w 
tym elemencie w kwestii pomocy publicznej, ale niestety my krajowo 
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zdecydowaliśmy, że spółki komunalne będą traktowane jako spółki duże, 
przedsiębiorstwa duże, stanęliśmy w kolejce po tarczę w drugim podejściu i 
oczywiście to wydawało nam się o tyle atrakcyjne, że pierwsze wyliczenia 
wskazywały na 8,7 mln potencjalnej subwencji z opcją do 75% umorzenia. Byłoby to 
dosyć ciekawe i w konsekwencji pokryłoby też wszystkie deficyty w dużej mierze, 
które się pojawiły w lockdownie.  

 
Niestety po czasie analiz, pewnie wraz z coraz większym brakiem środków w PFR w 
konsekwencji wyszacowano nas na 2,9 mln i teraz możemy powiedzieć, że dla nas to 
jest oczywiście każde wsparcie ważne i nie będziemy narzekać, tylko chętnie 
podpiszemy tą umowę o subwencję, ale 2,9 mln to moglibyśmy dostać gdybyśmy byli 
potraktowani jako średnia firma, bo do 3,5 mln zł była tarcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, w związku z tym dla nas niestety skutki decyzji krajowej o 
zakwalifikowaniu przedsiębiorstw z grup gminnych kapitałowych są bardzo dotkliwe.     
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Warto powiedzieć, że dzięki państwa decyzjom i współpracy i dosyć ciekawemu mam 
nadzieję na przyszłość planowi rozwoju MTG uzyskaliśmy wsparcie w postaci 
dokapitalizowania z Gminy Miasta Gdańska w kwocie 5,9 mln zł. Oczywiście to są 
dokapitalizowania celowe jako organizator czy współorganizator Jamboree, też 
umiejscowienie naszego funkcjonowania silniejszego na Wyspie Sobieszewskiej co w 
konsekwencji jest na ostatnim slajdzie właśnie pokazane jako nasza strategia na 
trudne czasy, ale także dwie nieruchomości jedna Sobieszewo, którą już 
porządkujemy, jesteśmy w fazie jej przejmowania w centrum Sobieszewa i druga na 
ul. Garncarskiej, dawny Rudy Kot. Łącznie 11,5 mln zł. Jesteśmy przekonani, że te 
dwa projekty pomogą nam zbudować rozsądną tarczę na przyszłe miesiące i lata. 
Oczywiście to nie jedyne działania. Wspólnie z naszymi kontrahentami na 3 miesiące, 
bo tak się umówiliśmy z nimi, od marca do końca czerwca, obniżyliśmy koszty 
funkcjonowania w samych usługach o 400 tys. zł, a wynagrodzenia poprzez 
dostosowanie jednego z mechanizmów wsparcia o 280 tys. zł. Oczywiście 330 tys. zł 
to wsparcie z funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli ta tarcza 
związana z obniżeniem funduszu, a jednocześnie poprzez ograniczenie czasu pracy 
pracowników. Tak jak mówiłem wcześniej MTG ubiega się i czekamy i mamy 
nadzieję, że już uda nam się wreszcie zamknąć, natomiast kwotę wsparcia w postaci 
subwencji na 2,9 mln zł i oczywiście w związku z tym, że obniżono nam tą kwotę 
postanowiliśmy uzupełnić zresztą za zgodą PFR-u mechanizm poprzez pożyczkę 
płynnościową w kwocie 6 mln zł. Niestety ta pożyczka jest w 100% płatna. Będzie 
zabezpieczona i obciążała będzie nasz majątek.  
       

 
To co w 2020 roku się nie udało, czyli imprezy Free Time, targi militarne Balt Military 
Expo, bardzo ważny projekt, jedyny w Polsce i jedyny w tej części Europy łączony 
również z targami gospodarki morskiej InterMarE finansowanymi z projektu 
europejskiego przez Urząd Marszałkowski oraz Targi Gra i Zabawa, które miały być 
w listopadzie tego roku przesuwamy na rok 2021 i wierzyliśmy wtedy, kiedy to 
przesuwaliśmy, że to się odbędzie. Dzisiaj ta wiara jest coraz bardziej skąpa i boimy 
się, że niestety tych projektów nie uda się w pierwszym półroczu zorganizować. 
Podobnie zresztą jak planowane Amberif i Polfish. Bardzo zależy nam na Trako w 



47 

 

przyszłym roku 21-24 września, ale już wiemy, że Berlin ogłosił, że przesunięte z 
tego roku na kwiecień przyszłego roku największe targi w Europie przemysłu 
szynowego, transportu szynowego zostały odwołane. W związku z tym też bardzo 
mocno będziemy to obserwować i nie wiem, czy z punktu widzenia siły biznesowej 
nie będzie to też korzystana impreza nawet jeżeli ruch w naszym biznesie będzie 
dopuszczony.   

 
 

 
To na co stawiamy w tym roku i na co chcemy stawiać w latach następnych to plener. 
Myślę, że tym się różniliśmy i tego nam zazdrościły inne, duże ośrodki takie jak 
Poznań, Kielce, Katowice, Łódź, zresztą notabene, żeby była jasność wszystkie z nich 
uruchomiły podobne aktywności, to działalność jarmarkowa. W tym roku bardzo 
udany Jarmark Św. Dominika mimo ograniczenia jego wielkości i przychodów o 
prawie 40% rentownością udało się go utrzymać na bardzo dobrym poziomie. 



48 

 

Umiejętnie weszliśmy w rynek zewnętrzny. Wygraliśmy postępowanie na jarmark 
solny w Kołobrzegu. Rozbiliśmy również w zeszłym roku w Kołobrzegu 
Bożonarodzeniowy i w tym roku też chcieliśmy, natomiast prawdopodobnie Kołobrzeg 
unieważni postępowanie, które otworzył w świetle, że weszliśmy wszyscy do 
czerwonej strefy i zapowiadane są największe ilości zakażeń, zresztą podobnie jak 
my przewidujemy jednak, że jarmark bożonarodzeniowy nie odbędzie się, natomiast 
chcielibyśmy przynajmniej zaoferować gdańszczanom iluminacje i mamy nadzieję, 
że na to zgodę od pani Prezydent Miasta Gdańska uzyskamy. Przewidujemy na 
przyszły rok Wielką Majówkę Gdańszczan na Wyspie Sobieszewskiej. Podobnie 
aktywności to Gdański Festiwal Kajakowy czy Cabrio Poland. Na sierpień planujemy 
Europejski Zlot Skautów. Dzięki państwa decyzji i podpisanej umowy trójstronnej z 
harcerzami jesteśmy tam współorganizatorem tego wydarzenia i chcemy powtarzać 
dalej w sumie udany dla nas, mimo tego, że wynik finansowy nie zakończył się 
najlepszym Festiwal Balonowy na Wyspie Sobieszewskiej Podniebny Bazar. 
Wyciągnęliśmy wnioski i chcemy poprawić przede wszystkim komunikację i poprawić 
wartość atrakcyjności tego produktu dla gdańszczan i gości, którzy przyjeżdżają i 
odwiedzają nas w ramach tego festiwalu. Mamy też zaparafowane porozumienie na 
Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych Fort Marian, który przez ostatnie 15 lat 
odbywał się w Darłowie. W Darłowie niestety już w tym roku nie mógł się odbyć, 
ponieważ zbyto nieruchomość, na której organizowano fizycznie ten zlot. My 
chcielibyśmy, żeby on się odbywał na następne lata na Wyspie Sobieszewskiej. Czyli 
otwieramy się i jesteśmy bardzo aktywni w plenerze, bo to jest jedyne miejsce 
dzisiaj, które jeszcze daje poczucie bezpieczeństwa i bezpieczny poziom organizacji 
jakichkolwiek spotkań, biznesów między ludźmi. Niestety nie mogę pochwalić się aż 
tak dobrymi wynikami, o jakich mówiła pani prezes Sekuła. Nasz wynik to minus 
prawie 7 mln zł za III kwartał mimo aktywnej działalności i naprawdę wszelkiej 
komercjalizacji wszystkiego co jest możliwe, bo jak państwo zerkniecie bardzo dużo 
tego robimy na małą skalę, na większą skalę, niestety też działamy CSR-owo, np. ze 
szpitalami. Udostępniliśmy dużą część naszej infrastruktury właśnie na cele walki z 
COVID-em. To co się dzisiaj dzieje, to jesteśmy w grze. To nie jest też nic 
nadzwyczajnego jako potencjalny szpital polowy. Wiemy, że takie szpitale w Polsce 
w Poznaniu już się organizuje fizycznie. W Kielcach jest również dosyć daleko 
zaawansowana dyskusja. U nas jest taka sinusoida emocji. My mamy swój zespół, my 
pracujemy, będziemy gotowi z całym koncepcyjnym planem uszczegółowionym, bo 
pierwszy już mieliśmy w lipcu z panem doktorem Piotrem Kobzdejem opracowany, 
natomiast teraz uszczegóławiamy te rozwiązania, natomiast wiemy, że pojawiają się 
inne pomysły rozszerzania ilości łóżek czy w Szpitalu Studenckim, czy w Ośrodku 
Wczasowo-Rehabilitacyjnym MSW w Sopocie. Jest to oczywiście normalne, że 
wszyscy szukają jakiś alternatyw. My przygotujemy na pewno dobry, bezpieczny 
produkt. Z drugiej strony nie jesteśmy strasznie napaleni na to, bo wiemy, że bez 
względu na to jeśli nawet uruchomi działalność poprzez zwolnienie przemysłu 
spotkań z obostrzeń to gdybyśmy otworzyli tutaj działalność szpitala polowego 
prawdopodobnie zamknie ten obiekt na dwa lata. Takie jest nasze przewidywanie. 
Jeśli trzeba będzie wydać około 8-10 mln zł na przebudowę i to wykona z budżetu 
Wojewoda to na pewno będzie rząd i ministerstwo czekało do ostatniego praktycznie 
zakażonego lub do zakupienia czy wręczy wynalezienia szczepionki z uwolnieniem 
tych miejsc i wycofaniem tego szpitala w związku z tym aż tak strasznie się tym też 
nie podniecamy, aczkolwiek na pewno z punktu widzenia takiego utrzymaniowego 
byłoby to dla nas komfortowe, bo moglibyśmy spokojnie pracować nad dalszymi 
naszymi projektami i przygotowywać się na odmrożenie i nowe projekty, a nasza 
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egzystencja byłaby zabezpieczona, ale to pokaże życie. Jesteśmy mniej 
optymistyczni na pewno niż w zeszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania.         

 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo panie prezesie. Odpowiedział pan na wszystkie pytania, które 
chciałem zadać. Rozumiem, że Jarmark wyszedł, odbył się i jest wszystko w 
porządku? Chciałem zapytać o szpital, ale prezes mnie ubiegł. Ta strata ponad 7 mln 
zł jest niepokojąca, ale taki profil działalności i jak rozumiem są te koszty stałe, 
których niestety … 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Od razu może uspokoję. Wybrzmiało to tragicznie, 7 mln, ale pamiętajmy, że my 
przewidywaliśmy stratę na poziomie ok 5 mln zł, więc to tak naprawdę strata w 
stosunku do tego co było przez nas prognozowane w normalnym jakby stanie 
faktycznym jest wyższa o 2 mln zł.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Ale to jest dopiero III kwartał, a ten IV też niestety nie jest zbyt optymistyczny.  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Zgadza się, dlatego przewidujemy, że roczna strata powinna zamknąć się między 12 
a 14 mln zł, co będzie też na pewno gdzieś na poziomie ok 4-5 mln zł wynikiem 
gorszym od tego, co prognozujemy, czy prognozowaliśmy i jeszcze dojdą dodatkowe 
koszty związane z tym, że imprezy z IV kwartału nie będą zrealizowane po prostu. 
Nawet te, które chcieliśmy przenieść w strefę otwartą, czyli wszystkie festiwale, 
jarmarki, jarmark w Sopocie. W zeszłym roku robiliśmy dochodowy jarmark 
bożonarodzeniowy w Kołobrzegu. Zarabialiśmy na nich i to całkiem przyzwoicie. W 
tym roku na Solny, mogę podać z tego co zarobiliśmy to Solny przyniósł nam prawie 
100 tys. zł zysku. Wileński jarmark, który robiliśmy tak trochę bardziej po kosztach, 
ale też ok 50 tys. zł zysku, Amberif, który udało się zorganizować też jak mówiłem 
jako wystawę przyniósł nam prawie 350 tys. zł zysku i Jarmark Dominikański to jest 
ok 1,1 mln zł zysku. Natomiast oczywiście tak jak mówiłem Podniebny Bazar był dosyć 
ryzykowny w tym roku po raz pierwszy realizowany, trudny projekt i przyniósł nam 
50 tys. zł straty, ale to była planowana strata. Po prostu nie zdążyliśmy go 
zbilansować innymi przychodami, które w przyszłym roku na pewno już będą 
zaplanowane. Więc to co nam się udało zrobić w plenerze wszystko nam wyszło i 
wyszło dobrze biznesowo. Niestety działalność na dzisiaj się zamraża.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dobrze. Dziękuję bardzo panie prezesie. Pierwsza w kolejności była pani radna 
Czerniewska, bardzo proszę.  
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Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
Dziękuję. Krótkie pytanie odnośnie kwoty, bo wspomniał pan, że to jest minus 7 mln 
za III kwartał? To jest za sam III kwartał czy to jest do III kwartału?  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Narastająco.  
 
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
Jasne, dziękuję. Tylko tyle. Chciałam też powiedzieć, że po prostu prezentacja była 
tak wyczerpująca, że podobnie jak w przypadku pana przewodniczącego 
odpowiedziała na wszystkie moje pytania, które gdzieś tam miałam wcześniej. Także 
dzięki.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo pani radna, dziękuję panie prezesie i pani radna Imianowska bardzo 
proszę.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dzień dobry. Ja tylko chciałam zapytać, bo pan wspomniał o tych działkach 
przekazanych przez Gminę w Sobieszewie. Co tam się dzieje obecnie na tych 
działkach?  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Przez Gminę Miasta Gdańsk w Sobieszewie i jedna na Garncarskiej w centrum 
Gdańska. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Tak, przejmujemy. Jesteśmy w fazie przejęcia. To nie jest niestety tak prosty i łatwy 
proces. W Sobieszewie czekaliśmy aż Gmina zutylizuje, bo chcieliśmy przejmować 
czysty grunt, zresztą taka była umowa i była utylizacja azbestu. Do 28-go 
października czyli do środy będziemy mieli zamknięty protokół przejęcia 
nieruchomości w Sobieszewie, wtedy my już przejmujemy pełną odpowiedzialność 
za nieruchomość. Rozpoczęliśmy tam prace studialne nad zagospodarowaniem tego 
terenu. Ogłosiliśmy również krótkie postępowanie na zabezpieczenie tej 
nieruchomości, stołówki, która tam jest i na dzień dzisiejszy jej chyba nie będziemy 
ruszali. Wyceniamy porządki. Chcemy powycinać samosiejki, zinwentaryzować całą 
infrastrukturę w ziemi. Tam myślę, że dobre 4-5 miesięcy przed nami prac 
porządkowych w ogóle na tym terenie, a jednocześnie będziemy prowadzili studia 
jak uruchomić z nich działalność dla nas, żeby ona zaczęła już nie kosztować, tylko 
generować przychody.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
A Rudy Kot? Jakiś pomysł jest?    
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Rudy Kot, pomysł był od początku. My go nawet prezentowaliśmy państwu przy 
wniosku o wniesienie, więc jak najbardziej chcemy go zaktywizować w działalności 
o charakterze podobnym klubowym, czyli takim trochę kulturalno-biznesowym, 
natomiast dzisiaj rozpoczęliśmy od ekspertyzy naprawy dachu. Do końca miesiąca 
będziemy mieli tą ekspertyzę i na pewno dach musimy napraw sami bez względu na 
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to jakiego operatora sobie nie znajdziemy, a chcemy do końca grudnia znaleźć 
operatora, z którym w konsekwencji rozpoczniemy prace nad budowaniem budżetu 
modernizacyjnego i wtedy określone zostaną do końca od a do z funkcje na obiekcie.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dziękuję panu. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo panie prezesie. Dziękuję pani radna. Czy jeszcze jakieś pytania? 
Jeżeli nie ma więcej pytań to panie prezesie bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam 
kciuki, żeby ta sytuacja covidowa się poprawiła. Żałuję, że ten jarmark 
bożonarodzeniowy prawdopodobnie chyba się nie odbędzie. To zawsze była jednak 
atrakcja i Targi stawały na wysokości zadania i przyciągało coraz więcej 
mieszkańców, turystów, ale też wyglądał coraz piękniej i coraz bardziej przyciągał 
do siebie rzesze zwolenników spędzenia głównie czasu, bo były fajne miejsca, gdzie 
ten czas można spędzić, więc szkoda.  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Panie przewodniczący, ale mamy nadzieję, że miasto przychyli się do naszego 
wniosku o iluminacje również na Targu Węglowym.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Doceniam, ale bez grzańca to nie to samo jednak. 
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Ale grzaniec chcemy przenieść do Internetu, więc tak trochę ten… nie chcemy, żeby 
gdańszczanie i nasi goście zapomnieli do końca o tym, że to my i jarmark 
bożonarodzeniowy to oczywiście nie jest to real taki typowy, będzie to trochę online, 
trochę rzeczywistości, trochę QR kodów, trochę zabawy. Wierzymy w to, że damy 
namiastkę chociaż na możliwości i czas, w którym w ogóle to jest dzisiaj możliwe, 
bo w tym kierunku chcemy pójść, żeby nie zabić nas już do końca psychicznie, bo ja 
nie wierzę w to, że jeżeli tak 3 miesiące w takiej ciemności jak dzisiaj już mamy 
przeżyjemy bez czegokolwiek to więcej będziemy mieli ofiar już nie covidowych 
tylko problemów psychicznych.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo panie prezesie, że biorą to państwo pod uwagę i że pragną państwo 
wychodzić naprzeciw też tym oczekiwaniom tyle na ile można im sprostać w obecnej 
sytuacji, także dziękuję bardzo panie prezesie. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się 
poprawiło.    
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 

Dziękuję bardzo.    
 

PUNKT – 15 
 

Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2020 r.  
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w 
Biurze Prezydenta 
Szanowni Państwo, ostatnio w sierpniu przedstawiałam stan realizacji projektu 
budżetu obywatelskiego 2020. Nie ma jakich spektakularnych zmian, ponieważ te 
realizacje tych inwestycji, które gdzieś się rozpoczęły one się toczą, a większość z 
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tych zadań jest rzeczywiście w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i tak naprawdę 
spowolnienie jest odczuwalne jeżeli chodzi o realizację budżetu obywatelskiego, ale 
na razie nie ma jakiś zagrożeń. Spowolnienie to po prostu bardziej powoduje to, że 
w tym roku dłużej trwa ten proces przygotowawczy projektów, więc jeżeli, bo 
poprosiłam o zestawienie projektów na jakim etapie są realizacje wszystkie wydziały 
i jednostki, które projekty realizują i o ile Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na 
62 zadania to w 42 przypadkach trwają prace projektowe, więc te przygotowawcze, 
których jeszcze nie widać na zewnątrz nie widać jeszcze, żeby gdzieś rozpoczynały 
się roboty drogowe, natomiast w większości to są prace projektowe, prace nad 
dokumentacją i przygotowywanie tzw. OPZ-ów, czyli jeszcze tych wstępnych prób 
opisania zadania. Także zdecydowana większość jeszcze trwa. Bardziej zrealizowane 
są te projekty tzw. związane z sterylizacją kocią. W tej chwili cały czas są, trudno 
to nazwać, że są realizowane, dlatego, że np. aqua aerobik dla seniorów, był projekt, 
który teraz jest chwilowo wstrzymany, więc z uwagi na zamknięte baseny, więc tutaj 
też miałam taki kontakt z Biurem Prezydenta ds. Kultury, bo tam jest też projekt dla 
seniorów, tam były wycieczki, seniorzy mieli odwiedzać teatry i uczestniczyć w 
spektaklach teatralnych, ale teraz same uczestniczki, sami uczestniczy stwierdzają, 
że to nie jest dobry czas, więc na pewno część tych pieniędzy nawet na tych 
projektach miękkich nie będzie zrealizowana w tym roku i nasza będzie prośba do 
pani Skarbnik aby te, nawet jeżeli to są wydatki bieżące to żeby była możliwość ich 
odtworzenia w przyszłym roku, żeby te projekty miały szansę być zrealizowane, więc 
mam nadzieję, że taka prośba się spotka z przychylonym oddźwiękiem i rzeczywiście 
te grupy seniorzy czy uczniowie, którzy nie wezmą udziału w tych warsztatach czy 
zajęciach, które miały być w tym roku wezmą udział w tamtym roku. Także Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni ma kilka zadań przesuniętych na 2021 rok m. in. to jest 
modernizacja ul. Hallera czy chodników na Krzywoustego na Przymorzu Małym czy 
modernizacji Michałowskiego ulicy na VII Dworze to ze względu na to, że chociażby 
w przypadku ul. Michałowskiego Zarząd Dróg i Zieleni deklarował, że zrobi większy 
kawałek tej drogi ze swoich środków, żeby ta inwestycja szła jednym torem, ale z 
uwagi na mniejszą kwotę w tym roku nie będą mogli kontynuować tego zadania, 
także kilka zadań jest przeniesionych. W przypadku Przymorza Małego to jest 
związane z tym, że GIWK będzie robił prace podziemne w ciągu ul. Krzywoustego i 
chodzi o to, żeby te prace skorelować także z remontem chodnika. Także nie mam 
jakiś specjalnie przełomowych wieści jeśli chodzi o stan realizacji budżetu 
obywatelskiego 2020 i myślę, że taką ciekawostką, którą mogę gdzieś ewentualnie 
zaproponować, teraz mamy co prawda koniec października, ale nie wiem jakie 
państwo mają oczekiwania co do właśnie informacji o budżecie obywatelskim, ale 
myślę, że ponieważ kończy nam się rok 2020 proponuję, żeby gdzieś, jeżeli państwo 
mnie następnym razem zaproszą to mogę też przedstawić stan realizacji BO 2019 
dlatego, że BO 2019 to są inwestycje, które w tym roku powinny się mniej więcej 
zakończyć i możemy sobie podsumować jak wygląda stan realizacji BO 2019 i 
zobaczyć, jakie te zadania, które zostały zrealizowane, ale które gdzieś mamy 
jeszcze jakieś ewentualne przesunięcia. Także tyle w podsumowaniu BO 2020. 
Większość zdecydowana zadań będzie po prostu przeniesiona do realizacji na 2021 
rok, ale to jest ciągle czas regulaminowy, dlatego jakby na razie sama się uspokajam 
i myślę, że nie powinno być jakiś większych zagrożeń.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo pani kierownik. Cieszę się, że zostały podjęte rozmowy z panią 
Skarbnik odnośnie jednak kontynuacji tych projektów miękkich, które nie mogą być 
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zrealizowane z niczyjej winy tak naprawdę, a szkoda by było, żeby te projekty, które 
zostały przegłosowane przepadły więc ja bym prosił o informację mailową na jakim 
etapie jeżeli już będą decyzje podjęte jesteśmy, żebyśmy też wiedzieli i ewentualnie 
mogli też z panią Skarbnik w tej sprawie porozmawiać. Co do projektów z 2019 r. to 
myślę, że najlepiej byłoby powrócić pod koniec roku, albo na początku przyszłego, 
kiedy powinny być one już w 100% zakończone i ewentualnie wtedy podejmować 
decyzje i patrzeć co się dzieje jeżeli któryś z nich nie zostałby zrealizowany. Czy 
ktoś z państwa radnych ma na ten moment pytania? Chciałby zabrać głos? Pani 
kierownik bardzo dziękuję za przedstawienie informacji. Przechodzimy do ostatniego 
punktu.           

 

PUNKT – 16 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. W takim 
razie bardzo serdecznie państwu dziękuję. Na koniec sprawdzę obecność.  
 
 

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

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
Koniec -  godz.19:15 
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