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BRMG-KPGiM-III.0012.5.2021 

 

Protokół Nr 26-1/2021 
 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 26 stycznia 2021 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 10:00- 
zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Powitał zebranych i sprawdził obecność członków Komisji: 
 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Początek 
obrad   

1.  Dzik Piotr Przewodniczący Obecny 
2.  Strzelczyk Elżbieta Wiceprzewodnicząca Obecna 
3.  Koralewski Kazimierz Członek Komisji Obecny 
4.  Owczarczak Agnieszka Członek Komisji Obecna 
5.  Hajduk Michał Członek Komisji Obecny 
6.  Rabenda Karol Członek Komisji Obecny 
7.  Śpiewak-Dowbór Cezary Członek Komisji Obecny 

 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1. Lista obecności 
gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 26 posiedzenie, i poinformował, że 
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, 
porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
W porządku wkradł się błąd w puncie 3, zamiast nazwy ulicy Wyspiańskiego 2A 
powinna być ul. Wajdeloty 2a. W porządku zamieszczonym na Teamsie już jest 
poprawiona nazwa. Do wprowadzenia mamy projekt uchwały RMG w sprawie 
wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim, Gminą 
Miasta Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański , Gminą 
Żukowo w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia publicznego na przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze 
potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalne II- druk nr 844.  
 
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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Ten projekt będzie rozpatrywany w punkcie 1, a pozostałe punkty ulegną 
odpowiednio zmianie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem następującego 
porządku obrad? 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia 

woli zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim, Gminą Miasta 
Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański , Gminą Żukowo 
w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia publicznego na przeprowadzenie analiz transportowych w 
obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalne II- druk 
nr 844.  

Przedstawia: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów 
Inwestycyjnych  
 
2. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zaopiniowania złożonych ofert na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego 
położonego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 299 w Gdańsku. Pismo: 
UN.4150.114.2020.MŁ.2596121 z 22.12.2020r.  

Przedstawia: Pani Beata Dmitruk -Gdańskie Nieruchomości  
 
3. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zaopiniowania złożonych ofert na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego 
położonego przy ul. Miszewskiego 17, pom. 101 i 102 w Gdańsku. Pismo: 
UN.4150.114.2020.MŁ.2596122 z 22.12.2020r.  

Przedstawia: Pani Beata Dmitruk-Gdańskie Nieruchomości  
 
4. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

przywrócenia tytułu prawnego lokalu przy ul. Wajdeloty 2A w związku z 
planowaną zamianą tego lokalu na lokal przy ul. Ptasiej 2 w Gdańsku. 
Pismo WGK-II.7123.163.2020.IK.2582592 z 17.11.2020r.  

 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 
Przedstawia: Przewodniczący Komisji 
 
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
Przedstawia: Przewodniczący Komisji 
 
Głosowanie przyjęcia porządku obrad: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X x 
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PUNKT – 1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Pruszcz 
Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański , Gminą Żukowo w zakresie 
wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na 
przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji 
Pomorskiej Kolei Metropolitalne II- druk nr 844.  
Przedstawia: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 28 stycznia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.5.2020. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówił Pan Marcin 
Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych, który 
powiedział m.in., że jest to porozumienie między samorządami, którego celem 
jest przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej 
lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II. To jest temat, który 
podejmujemy jako jeden z elementów opracowywania dokumentów, 
programowania zadania związanego z Koleją Metropolitalną i jej dalszym 
rozwojem. I tutaj działamy równolegle. Jak Państwo wiecie jest ogłoszone i 
niebawem będzie otwarcie ofert na studium techniczno-ekonomiczno- 
środowiskowe tzw. STEŚ. To zlecała Pomorska Kolej Metropolitalna. Tutaj 
równoległym zadaniem i dlatego jest to porozumienie procedowane będą 
analizy transportowe w obszarze potencjalnej lokalizacji inwestycji. Te analizy 
będzie przeprowadzało w imieniu wszystkich samorządów wymienionych 
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, taki odpowiednik naszego Biura 
Rozwoju Gdańska z poziomu województwa. Te analizy zostaną przeprowadzone 
i ten materiał będzie też materiałem, do którego chcielibyśmy, żeby też od razu 
się ustosunkowywał wykonawca STEŚ, który będzie równolegle pracował. Jest 
bardzo precyzyjnie określone na czym te analizy transportowe powinny 
polegać. Całą istotą jest to, żeby były w jednym ręku przeprowadzone. 
Natomiast strony w porozumieniu zdecydowały się, że najprostszym jakby 
wymiarem partycypacji w tym zamówieniu będzie podział związany z liczbą 
ludności objętą badaniem. W związku z tym na całą wartość szacowaną tego 
zamówienia, czyli 400 tysięcy złotych na miasto Gdańsk przypada 36%, czyli 144 
tysiące złotych. Oczywiście gdyby przetarg przekraczał kwoty udziału 
poszczególnych samorządów będzie powtarzany, ale tak się tutaj zabezpieczają 
samorządy i słusznie. Natomiast tutaj najważniejszą kwestią jest to, że jest to 
wspólne działanie na tym obszarze skoordynowane przez dany podmiot, czyli 
Biuro Planowania z samorządu województwa. I mamy określony udział miasta 
Gdańska proporcjonalnie i bardzo prosimy o akceptację. Dzięki temu będziemy 
mogli dalej procedować samo już porozumienie. Przepraszam, że wchodzi to w 
takim trybie szczególnym, ale tak jak powiedziałem chcielibyśmy 
zsynchronizować te dwa dokumenty ze sobą. W razie pytań jestem do Państwa 
dyspozycji. Proszę o pozytywną opinię do przedstawionego druku.  
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, czy mógłby Pan zdradzić rąbek tajemnicy, 
ewentualnie ta trasa II etapu PKM skąd by się zaczynała i dokąd by ciągnęła? 
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Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych  
Jak studium, które analizuję to jest bardzo szeroki dokument wcześniej 
opracowany przez Biuro Rozwoju Gdańska, przygotowanym na 96 różnych 
analizowanych wariantów, natomiast to studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowe pracuje nad już konkretnymi rozwiązaniami. Dla nas w obszarze 
Gdańska jest to moment, w którym linia kolejowa odejdzie od głównej 
magistrali, przejdzie na Gdańsk Południe. Można oczywiście powiedzieć że są 
tam nie wchodząc w szczegóły 4 warianty tego odłączenia się od głównej linii, 
potem przechodzimy mniej więcej w śladzie Nowej Podmiejskiej, Nowej 
Małomiejskiej w stronę Hawla, gdzie planowany byłby ewentualnie jakby 
pierwszy taki węzeł  integracyjny większy i pierwszy etap tego przedsięwzięcia 
na początku nam się wydaje, oczywiście STEŚ odpowie na to, czy to jest 
optymalne rozwiązanie, czy powinien ten pierwszy etap sięgać jeszcze dalej 
czyli do obwodnicy w zasadzie, czyli już do Kowal. Tu chodzi bardziej już o 
parametry potoków pasażerskich, o też jakby możliwą wartość przedsięwzięcia. 
Oczywiście dofinansowanie zewnętrzne, bo tutaj bez tego takie 
przedsięwzięcie byłoby bardzo trudne do zrealizowania. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Przepraszam, że wchodzą w słowo. Chodzi mi Panie Dyrektorze które dzielnice 
by to zajęło, te blokowiska Oruni czy Południa, jaki obszar by to objęło?  
 
Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych  
W obszarze tego I etapu, no bo też tak, jeśli chodzi o STEŚ, to oczywiście jak 
widać po załączonych gminach tak naprawdę obejmuje w swym całym 
opracowaniu rozwoju tych połączeń kolejowych, połączenie kolejowe jak już 
wspomniałem od obszaru tj. mniej więcej Oruni przez Gdańsk Południe, przez 
Kowale, dalej przez gminę Kolbudy do starej linii nieczynnej na dzień dzisiejszy 
nr 229 Pruszcz- Kartuzy . Ta linia już na fragmencie jest odbudowana, bo jeździ 
pociąg od Starej Piły. I to jest jakby pierwszy ten moment włączenia. 
Przewidziane też jest ewentualnie włączenie w dzisiejszą PKM, użycie linii 234, 
tego tzw. bajpasu kartuskiego. Natomiast te prace, które są dzisiaj 
przygotowywane mają pewien reżim czasowy do 2023 roku, bo są realizowane 
z pomocy technicznej z dofinansowaniem i też z takim zamierzeniem, żeby 
jeszcze z I etapem realizacyjnym zdążyć do tej fazy nowej perspektywy unijnej 
2021-2027, która dawałaby finansowanie realizacji I etapu. Czyli można 
powiedzieć, że docelowo będzie to dużo większy obszar osób bezpośrednio 
korzystających i w Gdańsku, i w gminach przylegających. Natomiast w I etapie 
będzie, gdyby on powstał co najmniej do Hawla. Będziemy mogli tutaj zapewnić 
poprawę komunikacji publicznej dla tego obszaru Gdańska Południe, ponieważ 
zrobi się tam bardzo ciekawy węzeł przesiadkowy, gdzie będzie można szybką 
koleją miejską, bo tak to należy ująć przedostać się z tego obszaru kolejowo 
zarówno w dolny taras jak i w obszar Trójmiasta, w obszar Metropolii, no   
wszystko co komunikuje dzisiaj istniejąca SKM. To tak w dużym uproszczeniu 
mówiąc, natomiast właśnie te analizy transportowe do tego są bardzo 
potrzebne, zarówno do I etapu, który się kształtuje tak jak powiedziałem, jak 
i do całych rozwiązań związanych z PKM. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem Pani Dyrektorze. Czy są głosy w dyskusji? Proszę Radny Koralewski. 
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Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Myślę, że na tym etapie warto wesprzeć ten projekt, tj. myślę działanie 
strategiczne. Rzeczywiście bez wsparcia jakiegoś zewnętrznego ten projekt 
pewnie by się nie udał. W związku z tym na pewno dobrze byłoby, gdyby właśnie 
w takiej formie jak tutaj przedstawił Pan Dyrektor to procedować. Myślę, że 
dla mieszkańców Gdańska to będzie coraz ważniejszy jakiś taki ciąg 
komunikacyjny, więc tutaj bez konsultacji, bez dyskusji nie może się obejść. 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
I, tym bardziej że te wszystkie gminy z którymi podpisujemy to porozumienie 
partycypują finansowo, nie jesteśmy osamotnieni co do płacenia, więc jestem 
jak najbardziej za. 
 
Pani Agnieszka Bartków - Przewodnicząca Zarządu, Rada Dzielnicy Orunia- 
Św. Wojciech-Lipce 
Tutaj chciałabym Szanownych Radnych bardzo poprosić też i tutaj Pana 
Dyrektora, bo my jesteśmy po spotkaniu z Wydziałem Projektów 
Inwestycyjnych. Nam bardzo zależy, żeby ta PKM nie tylko korzystnie wpłynęła 
na bardzo górny taras Gdańska Południe, ale ten geograficzny przede wszystkim 
dolny taras, czyli rejon tzw. Czerwonego Mostu, czyli ten za torami E 65 linii i 
tam też, żeby Wydział Projektów Inwestycyjnych z Biurem Rozwoju Gdańska 
wzięło pod uwagę, żeby tam zrobić węzeł przesiadkowy, który mógłby być takim 
zastrzykiem potencjału rozwojowego dla odczarowanego terenu Kolonia Rola i 
Mysia, gdzie tam maja być mieszkaniówki oraz tereny tuż przy ul. Mostowej, 
tam jest teren usługowy i tam mogłyby być biurowce, czyli moglibyśmy odciążyć 
Wrzeszcz i Oliwę, ale też i Olszynki, która jakby też komunikacyjne bardzo jest 
uboga przez lata bycia w Gdańsku, więc chcielibyśmy tutaj, żeby ten dolny taras 
był zauważony, a przez to, że będzie szła ta linia, głównie przez dolne tarasy i 
będzie tym potencjałem dla górnego tarasu, chcielibyśmy też mieć ten 
potencjał u siebie na dole. Dziękuję.   
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Ale tak jak Pani słyszała jest bardzo wiele opcji i to jest na razie, jak 
gdyby sam początek tego przedsięwzięcia. Na pewno trzeba będzie to 
monitorować i mieć to na uwadze, żeby to jak najszerzej objęło mieszkańców, 
żeby każdy z tego tortu coś sobie ukroił.   
Więcej głosów w dyskusji nie ma, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z 
Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, 
Gminą Pruszcz Gdański , Gminą Żukowo w zakresie wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie analiz 
transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei 
Metropolitalne II - druk nr 844.  
 



6 
 
 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Marcina 
Dawidowskiego - Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za – jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 844. Opinia Nr 26-1/274/1/2021 

 
 

PUNKT – 2. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym w drodze 
zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego położonego przy ul. Trakt Św. 
Wojciecha 299 w Gdańsku.  
Przedstawia: Pani Beata Dmitruk -Gdańskie Nieruchomości  
 
Pani Beata Dmitruk - Gdańskie Nieruchomości  
Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo. 
Jest to lokal użytkowy przy ul. Trakt Św. Wojciecha 299, który został 
wystawiony do procedury bezprzetargowej – w drodze zbierania i wyboru ofert 
z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową dla organizacji 
społecznych - stowarzyszeń, fundacji itp. Na zagospodarowanie 
przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 64,34 m2 zostały złożone 2 
oferty spełniające wymogi formalne przez: 
  
 Gdańską Fundację Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce, 

z propozycją zagospodarowania lokalu na klub sąsiedzki „Miejsce Aktywnego 
Mieszkańca”, lokalne centrum dzielnicowe dla mieszkańców Lipiec i Św. 
Wojciecha. Fundacja powstała 25 czerwca 2012 roku z siedzibą przy Trakcie 
Św. Wojciecha 264 i nie wynajmuje komunalnego lokalu użytkowego na 
terenie Gminy Miasta Gdańska. Podmiot posiada status organizacji pożytku 
publicznego. 

 Fundację Maszkota, z propozycją zagospodarowania lokalu na szkolenie 
wolontariuszy oraz miejsce spotkań z sympatykami Fundacji. Szkolenie oraz 
prezentacja działalności. Przechowywanie akcesoriów. Fundacja powstała 8 
grudnia 2014 roku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wawelskiej 18a/3 i nie 
wynajmuje komunalnego lokalu użytkowego na terenie Gminy Miasta 
Gdańska. Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Pismo: UN.4150.114.2020.MŁ.2596121 z 22.12.2020r. stanowi załącznik nr 
4 do protokołu. 

 
Proszę Komisję o wydanie opinii w sprawie najmu przedmiotowego lokalu.  

 
 



7 
 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Pan Radny Cezary Śpiewak- Dowbór 
 
Radny Cezary Śpiewak- Dowbór – członek Komisji 
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałem poprosić Państwa Radnych o 
to, żeby wybrać ofertę przy tej opinii pochodzącą od Gdańskiej Fundacji 
Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce, czyli ofertę dotyczącą 
Klubu Sąsiedzkiego, miejsca aktywnego mieszkańca. Myślę, że właśnie w tym 
lokalu, w tym miejscu tj. najlepsza formuła działalności i też osoby, które są 
zawiązane z tą organizacją niewątpliwe są takim gwarantem, że ten lokal 
będzie dobrze wykorzystywany. Tak, że ja zdecydowanie popieram tę ofertę i 
zachęcam do tego drogich Państwa radnych. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podzielam zdanie. Też znam tę fundację. Czy są jeszcze głosy? Proszę Pani 
Agnieszka Bartków. 
 
Pani Agnieszka Bartków - Przewodnicząca Zarządu, Rada Dzielnicy Orunia- 
Św. Wojciech-Lipce 
Tylko chciałam nadmienić, że oferta Gdańskiej Fundacji Integracji Społecznej 
Ośrodek Sportów Konnych Lipce uzyskała pozytywna opinię Rady Dzielnicy, 
która została wysłana do Wydziału Rozwoju Społecznego i do Gdańskich 
Nieruchomości. Dziękuję. 
  
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. Każdy 
Radny ma jeden głos „za” dla jednej wybranej oferty.  
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Głosowanie: 
 
Nazwisko i imię radnego 

Oferta 
Gdańskiej Fundacji Integracji 
Społecznej Ośrodek Sportów 
Konnych Lipce 

 
Oferta Fundacji Maszkota  

Dzik Piotr Za X 
Strzelczyk Elżbieta Za X 
Hajduk Michał Za X 
Koralewski Kazimierz Za X 
Owczarczak Agnieszka Za X 
Rabenda Karol Za X 
Śpiewak-Dowbór Cezary Za X 

 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Komisja 7 głosami za – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
ofertę Gdańskiej Fundacji Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych 
Lipce. Opinia Nr 26-1/275/2/2021 
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PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym w drodze 
zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego położonego przy ul. 
Miszewskiego 17, pom. 101 i 102 w Gdańsku.  
Przedstawia: Pani Beata Dmitruk-Gdańskie Nieruchomości  
 
Pani Beata Dmitruk - Gdańskie Nieruchomości  
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo. 
Na ten lokal przy ul. Miszewskiego 17, pom 101 i 102 o powierzchni użytkowej 
29,20 m2 który został wystawiony do procedury bezprzetargowej – w drodze 
zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową 
dla organizacji społecznych - stowarzyszeń, fundacji itp. Na zagospodarowanie 
przedmiotowego lokalu zostały złożone trzy oferty spełniające wymogi 
formalne przez: 
 
 Stowarzyszenie Zwykłe Obywatelskie Trójmiasto, z propozycją 

zagospodarowania lokalu na prowadzenie działalności stowarzyszenia 
zgodnie z jego regulaminem, przechowywanie i przygotowywanie 
materiałów i wydarzeń. Stowarzyszenie powstało 6 października 2019 roku 
z siedzibą przy ul. Małachowskiego i nie wynajmuje komunalnego lokalu 
użytkowego na terenie Gminy Miasta Gdańska. Podmiot nie posiada statusu 
organizacji pożytku publicznego.  
 

 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Nakropolityki, z propozycją 
zagospodarowania lokalu na biuro stowarzyszenia, prowadzenie spotkań 
zespołu i wolontariuszy, organizację szkoleń, wydarzeń otwartych, 
działalność pomocową z zakresu profilaktyki uzależnień i redukcji szkód, np. 
dyżury prawnika, psychologa, psychoterapeuty itd. Stowarzyszenie powstało 
28 grudnia 2012 roku z siedzibą w Warszawie i nie wynajmuje komunalnego 
lokalu użytkowego na terenie Gminy Miasta Gdańska. Podmiot nie posiada 
statusu organizacji pożytku publicznego.  

 
 Fundację Sokół Pomorski, z propozycją zagospodarowania lokalu na 

statutowe działania z nastawieniem na bezpośredni kontakt z 
podopiecznymi, prowadzenie szkoleń i warsztatów kierunkowych. Fundacja 
powstała 20 maja 2019 roku z siedzibą przy ul. Kaprów i nie wynajmuje 
komunalnego lokalu użytkowego na terenie Gminy Miasta Gdańska. Podmiot 
nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  

Pismo: UN.4150.114.2020.MŁ.2596122 z 22.12.2020r. stanowi załącznik nr 
5 do protokołu. 
 
Proszę Komisję o wydanie opinii w sprawie najmu przedmiotowego lokalu.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Proszę Pan Radny Cezary Śpiewak- 
Dowbór. 
 
Radny Cezary Śpiewak- Dowbór – członek Komisji 
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący chciałbym się zapytać, czy Pan jako 
Przewodniczący może kontaktował się z tymi organizacjami, czy ktoś z tych 
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organizacji był zainteresowany wzięciem udziału w posiedzeniu, bo szczerze 
mówiąc żadna z tych nazw nic mi nie mówi. Czy Pan Przewodniczący badał jakoś 
co to za organizacje? 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Stowarzyszenie Zwykłe Obywatelskie Trójmiasto chciało uczestniczyć w 
posiedzeniu Komisji, ale nie wiem, dlaczego się nie zgłosili. Po krótce mogę 
powiedzieć, że po rozmowie z przedstawicielem tego stowarzyszenia będę 
proponował, żeby ten lokal temu stowarzyszeniu przydzielić.  
 
Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Każdy Radny ma 
jeden głos „za” dla wybranej oferty.  
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Głosowanie: 
 
Nazwisko i imię radnego 

Oferta 
Stowarzyszenia 
Zwykłe 
Obywatelskie 
Trójmiasto 

Oferta 
Stowarzyszenia 
Społeczna 
Inicjatywa 
Nakropolityki 

 
Oferta  
Fundacji Sokół 
Pomorski  

Dzik Piotr Za X X 
Strzelczyk Elżbieta Za X X 
Hajduk Michał Za X X 
Koralewski Kazimierz Za X X 
Owczarczak Agnieszka Za X X 
Rabenda Karol Za X X 
Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Komisja 7 głosami za – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała ofertę Stowarzyszenia Zwykłe Obywatelskie Trójmiasto. 
Opinia Nr 26-1/276/3/2021 
 

PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przywrócenia 
tytułu prawnego lokalu przy ul. Wajdeloty 2A w związku z planowaną 
zamianą tego lokalu na lokal przy ul. Ptasiej 2 w Gdańsku.  
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo WGK-II.7123.163.2020.IK.2582592 z 17.11.2020r. stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 
 
Opinia Nr 26-3/277/4/2021 
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PUNKT – 5. 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 
Przedstawia: Przewodniczący Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Sprawozdanie zostało przesłane drogą mailową wszystkim członkom Komisji. 
Mamy 100% frekwencji, bardzo ładnie. Czy mają Państwo jakieś uwagi? 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Nie mam uwag Panie Przewodniczący. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji 
Bardzo dobrze zredagowane. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Cieszę się, nie ma uwag, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem 
sprawozdania. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Komisja sprawozdanie z działalności za 2020 rok przyjęła 7 głosami za- 
jednogłośnie. Sprawozdanie zostanie przesłane Przewodniczącej Rady Miasta 
Gdańska. Chciałem też dodać, że na jednym z posiedzeń Pan Radny Karol 
Rabenda był połączony telefonicznie, bo nie mógł z nami się połączyć w 
aplikacji Teams. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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PUNKT – 6. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
Przedstawia: Przewodniczący Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Przechodzimy do przyjęcia planu pracy Komisji na 2021 rok. Plan pracy również 
dostaliście Państwo Radni drogą e mailową.  Chciałem dodać, że gdy mieliśmy 
posiedzenia stacjonarne, to mogliśmy zaplanować np. wyjazdowe, a teraz 
jesteśmy jakby związani. Jeśli będą jakieś tematy, to proszę zgłaszać. Nie ma 
uwag, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem planu pracy na 2021 rok. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Komisja plan przyjęła 7 głosami za- jednogłośnie, zostanie przesłany 
Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska. Plan pracy KPGiM RMG na 2021 rok 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
PUNKT – 7. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Porządek obrad został wyczerpany. Innych spraw ze strony 
członków Komisji nie słyszę. Miło mi było Państwa wszystkich słyszeć, będziemy 
się słyszeli na sesji. Życzę zdrowia dla Państwa i Państwa rodzin. Stwierdzam, 
że na zakończenie posiedzenia są obecni wszyscy członkowie Komisji. 
 
Dziękuję za udział w posiedzeniu - zamykam 26 obrady Komisji – godz. 10:45. 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
/-/Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
/-/ Elżbieta Wajs-Deyck 


