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 BRMG-KPGiM-III.0012.95.2020 
 

Protokół Nr 23-8/2020 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 27 października 2020 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 23 posiedzenie, i poinformował, że 
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, 
porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku zostały jeszcze skierowane do Komisji 3 projekty 
uchwał i 6 wniosków Prezydenta, które proponuję wprowadzić pod obrady 
Komisji: 

 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk nr 
767. Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 

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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Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. projekt uchwały - Druk 
767 i będzie rozpatrywany w punkcie 8.1. porządku obrad. 
 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdańska - Druk nr 768.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 

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 

 
Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. projekt uchwały - Druk 
768 i będzie rozpatrywany w punkcie 8.2. porządku obrad. 
 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 

rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019r. 
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, 
obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk - 
Druk nr 769.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 
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 

 
Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. projekt uchwały - Druk 
769 i będzie rozpatrywany w punkcie 8.3. porządku obrad. 

 
 



3 
 
 

4. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany w 
umowie najmu po stronie najemcy polegającej na wstąpieniu w miejsce 
dotychczasowego Najemcy lokalu użytkowego przy ul. Doki 1 w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca 
Dyrektora 
  
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 

Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. wniosek i będzie 
rozpatrywany w punkcie 8.4. porządku obrad. 
 
5. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany w 

umowie najmu po stronie najemcy polegającej na wstąpieniu w miejsce 
dotychczasowego Najemcy lokalu użytkowego przy ul. Słupskiej 26 C w 
Gdańsku Pismo: UN.4151.31.2020/KPi.2439452 z dnia 12.10.2020r. 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca 
Dyrektora.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Tutaj mam zastrzeżenia co do tego wniosku, ponieważ nie może tak być, że 
dwie osoby się umówią i jedna drugiej oferuje lokal. Nie ma takiej formy w 
obowiązującej uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi w Gdańsku. Jeśli obecny najemca nie będzie prowadził 
tam działalności, to zwalnia lokal i dajemy go do przetargu.  Opiniowaliśmy już 
wnioski o zmianę po stronie najemcy, ale to było m.in. tak, że ta nowa osoba 
wchodziła do spółki z obecnym najemcą i dalej prowadziły działalność wspólnie, 
albo były inne okoliczności. Proponuję nie wprowadzać tego wniosku pod 
obrady Komisji.  
 
Następnie wszyscy członkowie Komisji poparli stanowisko Przewodniczącego 
Komisji i poparli wniosek, żeby nie wprowadzać do porządku obrad 
przedmiotowego wniosku, z uzasadnieniem jakie zaprezentował 
Przewodniczący Komisji. 
 
  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 
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6. Rabenda Karol za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary za X x 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Wobec powyższego jednogłośnego stanowiska członków Komisji, skieruję do                                                                                                 
Prezydent Miasta Gdańska pismo, w którym poinformuję, że takie jest 
stanowisko Komisji w tej sprawie. Pismo BRMG. KPGiM-IV. 
0012.95.2020.2439452 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
                                            
Przechodzimy do następnych wniosków, które zostały skierowane do Komisji, 
żeby je rozpatrzyć: 
 
6. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zaopiniowania złożonych ofert na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert 2 lokali 
użytkowych położonych przy ul. Wita Stwosza 73 w Gdańsku: 

 Pomieszczenie 31, o pow. 49,94 m2 wraz z częściami wspólnymi: korytarz i 
WC 

 Pomieszczenie 32, o pow. użytkowej 7,56 m2 wraz z częściami wspólnymi: 
korytarz i WC. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca 
Dyrektora 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
8. Dzik Piotr za x X 
9. Strzelczyk Elżbieta za X X 
10. Koralewski Kazimierz za X X 
11. Owczarczak Agnieszka za X X 
12. Hajduk Michał za X X 
13. Rabenda Karol za X X 
14. Śpiewak-Dowbór Cezary za X x 

 
Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. wniosek i będzie 
rozpatrywany w punkcie 8.5. porządku obrad. 
 
7. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Do Studzienki 31 w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 
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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Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. wniosek i będzie 
rozpatrywany w punkcie 8.6. porządku obrad. 
 
8. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Na Zaspę 19 w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 

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 

 
Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. wniosek i będzie 
rozpatrywany w punkcie 8.7. porządku obrad. 
 
9. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Na Zaspę 34D w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 

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 

Komisja jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. wniosek i będzie 
rozpatrywany w punkcie 8.8. porządku obrad. 
 
Nie było więcej spraw i wniosków ze strony członków Komisji do 
zaproponowanego porządku obrad przewodniczący poddał pod głosowanie 
przyjęcie następującego porządku obrad: 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - 
Druk Nr 760 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków 

 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 761 - w 
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zakresie działania Komisji. Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor 
Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności 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. 

Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego 
 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 
 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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. 

Przedstawia: Pan Sebastian Zomkowski- Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 
 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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. 

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu 
Pomorskiemu – Druk nr 763. 

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 
 

8.1 . Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk nr 
767. 

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

8.2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdańska - Druk nr 768. 
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Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

8.3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019r. 
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, 
obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk - 
Druk nr 769.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

8.4 Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany w 
umowie najmu po stronie najemcy polegającej na wstąpienie w miejsce 
dotychczasowego Najemcy lokalu użytkowego przy ul. Doki 1 Pani Iwony 
Adamczuk nowego podmiotu, który w tym samym obiekcie prowadzi 
działalność gastronomiczną tj. Pana Dariusza Ryć pod nazwą Firma Handlowo 
Usługowa „Dobre Jedzenie” - Dariusz Ryć. Przedstawia: Pan Waldemar 
Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 

 
8.5. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert 2 lokali użytkowych położonych przy ul. Wita Stwosza 
73 w Gdańsku: 

 Pomieszczenie 31, o pow. 49,94 m2 wraz z częściami wspólnymi: korytarz i WC 
 Pomieszczenie 32, o pow.  7,56 m2 wraz z częściami wspólnymi: korytarz i WC 
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 

 
8.6 . Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Do Studzienki 31 w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 
8.7. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Na Zaspę 19 w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 
8.8. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Na Zaspę 34D w Gdańsku. 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 

9. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania 
stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Srebrnej 10 w 
Gdańsku. Pismo: WGK-II.7124.201.2020.UD.2381466 z 07.09.2020 r.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

10. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 
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Srebrnej 32B w Gdańsku. Pismo: WGK-II.7123.58.2020.IK.2392918 z 
21.09.2020r.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

11.  Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Filaretów 9 w 
Gdańsku. Pismo WGK-II.7123.157.2019.IK.2426331 z 07.10.2020 r. 

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

12. Wytypowanie przedstawiciela Komisji do Rady ds. Mobilności i Transportu 
przy Prezydencie Miasta Gdańska.  

 
13. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
 
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 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 1 obrad 
Komisji. Proszę Panią Dyrektor Ostaszewską o zreferowanie projektu zawartego 
w druku nr 760 – w zakresie działania Komisji. 
  
Jeszcze jedno zdanie w sprawach organizacyjnych. Jeśli ktoś będzie chciał 
zabrać głos proszę nacisnąć „łapkę”, będę wówczas widział i będę udzielał 
głosu. Proszę Pani Dyrektor. 

 
PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - 
Druk Nr 760 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.293.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 760 – w zakresie działania Komisji 
zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor 
Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która powiedziała m.in., że główną 
przesłanką tak dużej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zmiany w 
budżecie na 2020 rok, które będą omawiane w kolejnym druku, a ponieważ 
zmiany w budżecie dotyczą bardzo dużej części przedsięwzięć wieloletnich, 
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stąd zmiany w WPF też tak obszernie są ujęte. Jeśli chodzi o WPF, to w 
załączniku nr 1 dokonywane są zmiany i tak, która nie jest omówiona w 
późniejszych punktach tj. zmiana związana z wysokością zaciąganych kredytach 
w bieżącym roku i w latach kolejnych. W bieżącym roku zapotrzebowanie na 
kredyt na realizację inwestycji, czyli na pokrycie deficytu budżetowego 
zmniejsza się o kwotę 160 milionów złotych i równocześnie w kolejnych latach 
kredyt jest jakby odtwarzany i zwiększa się kwotę kredytu. W 2021 roku o 46 
milionów złotych, w 2022 roku o 50 milionów złotych i w 2023 roku o 28 
milionów złotych.  
 
Kolejne zmiany w poszczególnych punktach załącznika nr 1 są już konsekwencją 
zmian wynikających z aktualizacji zmian w harmonogramach przedsięwzięć 
opisanych w załączniku nr 2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy latami 
dochodów na realizację zadań majątkowych dla których prognozuje się 
otrzymanie środków z Budżetu Unii Europejskiej w kolejnych latach i te zmiany 
opisane są w uzasadnieniu. Zestawienie tabelaryczne, myślę, że ono bardzo 
ładnie pokazuje i czytelnie przedstawia te zmiany. Pozwolę sobie przedstawiać 
ogólnymi kwotami, ponieważ uzasadnienia są bardzo obszerne i ewentualnie 
odpowiem na pytania.  
 
Jeśli chodzi o dochody, to w 2020 roku zmniejszamy o kwotę 44,4 miliona 
złotych i środki te pojawiają się w kolejnych latach, i odpowiednio w 2021 roku 
kwota 18 milionów 188 tysięcy złotych, i w 2022 roku kwota 26 milionów 226 
tysięcy złotych. Jeśli chodzi o zmiany w wydatkach, to one mieszczą się w 
czterech grupach, z czego trzy dotyczą przedsięwzięć już ujętych w WPF, 
czwarta obejmuje zmiany polegające na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć.  
 
Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dla przedsięwzięć wstrzymanych 
do realizacji w 2020 roku w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 
wraz z przesunięciem terminów ich realizacji na lata 2021 – 2023. Mówimy o 
przedsięwzięciach, których realizację rozciągnięto w kolejnych latach. Łącznie 
projekty bilansują się na kwotę 70 milionów złotych. I kwota ta odtwarzana jest 
odpowiednio: w 2021 roku w wysokości 29 milionów 950 tysięcy złotych, w 2022 
roku kwota 26 milionów 650 tysięcy złotych i w 2023 roku kwota 12 milionów 
400 tysięcy złotych, i te kwoty przesuwane są w latach realizacji konkretnych 
przedsięwzięć.  
 
Kolejna zmiana, kolejna grupa przedsięwzięć, w których dokonuje się zmian w 
harmonogramie wydatków. Są to przesunięcia wydatków na kolejne lata w 
wyniku aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć. 
Jest to rutynowa zmiana, która zwykle następuje pod koniec roku, kiedy już 
można z dużym przybliżeniem stwierdzić jakie będzie zapotrzebowanie na 
środki, jakie płatności będą w bieżącym roku po to, żeby przesuwając wydatki 
na koniec roku, na kolejne lata wejść gładko w kolejny rok i móc dokonywać 
płatności w ramach tych przedsięwzięć. Te przedsięwzięcia to są najczęściej 
projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wymienione są one w 
punkcie 1B, również tabelarycznie. 
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Jeśli chodzi o korektę wydatków bieżącego roku, to zmniejszamy wydatki o 98 
milionów 204 tysiące złotych. i te środki odtwarzane są odpowiednio na 
przedsięwzięcia w 2021 roku łącznie 58 milionów 249 tysięcy złotych i w 2022 
roku 39 milionów 955 tysięcy złotych. I kolejna zmiana, to są pozostałe zmiany 
opisane w punkcie 3C. I tutaj dokonujemy aktualizacji przesunięć w ramach 
harmonogramów realizacji projektów, to są projekty miękkie. Tylko 
zasygnalizuję czego dotyczą. To są projekty: „Civiti steit”, „Gotowość praca 
samodzielność dwa”, „Poprawa cyfryzacji zarządzania parkingami jako 
narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu. I z takich jeszcze 
przedsięwzięć, projektów, które leżą w gestii Państwa Komisji tj. zmiana 
harmonogramu wydatków w ramach rewitalizacji Biskupiej Górki, Starego 
Chełmu- jest to przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2023. Kolejna istotna 
zmiana tj. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych 
oraz sportowych, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i ten 
projekt zwiększamy o kwotę trochę ponad 5 milionów złotych dodając środki w 
2020 roku w związku ze zwiększeniem wartości tego przedsięwzięcia.  
 
Gdański Program Przeciwpowodziowy, w 2020 roku zmniejszamy wydatki o 
kwotę 7 milionów złotych i przesuwamy na lata 2021-2023, w 2021 roku 1 milion 
złotych, w 2022 roku 3 miliony złotych i w 2023 roku 2,9 miliona złotych. 
 
Z kolejnych istotnych przedsięwzięć. Przesuwamy z bieżącego roku środki w 
wysokości 19 milionów 940 tysięcy złotych, to są te środki przeznaczone na 
dokapitalizowanie Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i środki 
pojawiają się w 2021 roku w wysokości 20 milionów 711 tysięcy złotych. Jest to 
zwiększenie w związku z tym, że wartość przedsięwzięcia została 
zaktualizowana, zwiększona co wynika ze wzrostu cen rynkowych i realizacja 
zadania będzie odbywała się w przyszłym roku. 
 
Trasy dojazdowe do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W tym roku zmniejszamy 
10 milionów złotych, a w 2021 roku zwiększamy. 
 
Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta, zmniejszamy w tym roku o kwotę 4 
miliony 750 tysięcy złotych, a w następnym roku tę samą kwotę planujemy 
przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia. 
 
Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczy zmian w harmonogramie finansowania 
projektu „Zrównoważony transport zbiorowy”. Pod tym projektem kryje się 
zadanie realizowane przez miejską spółkę InnoBaltica. I tutaj, po pierwsze 
zwiększamy kwotę finansowania ze środków budżetu miasta o kwotę 8 milionów 
240 tysięcy złotych, jako jednego z udziałowców spółki oraz przesuwamy część 
finansowania rozkładając ponownie środki do 2028 roku w związku z tym, że 
harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia przesuwa się, a to wynika z 
przedłużającej się procedury przetargowej trwającego procesu odwoławczego. 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji. Czy są głosy w dyskusji?  
 



11 
 
 

Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji  
Mam pytanie Pani Dyrektor, jeśli chodzi o Gdański Projekt Przeciwpowodziowy. 
Co konkretnie tam jest przesunięte? Czy tam są niewykonane jakieś zadania, a 
jeśli tak, to jakie, czy coś konkretnego może Pani powiedzieć na ten temat? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Panie Radny, niestety w tym momencie takich szczegółów nie znam. Bym 
musiała po prostu uzyskać informację szczegółową z Wydziału Programów 
Inwestycyjnych i przekażę Państwu. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji  
Bardzo dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Odpowiedź Panu Radnemu Koralewskiemu proszę przesłać do 
Biura Rady Miasta Gdańska na maila.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie ma widzę przechodzimy do głosowania.  

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 760 – 
w zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie:  

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 760 – w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 23-8/225/70/2020 
 
Odpowiedź na pytanie Radnego Kazimierza Koralewskiego dotyczące 
Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego, przesłana mailowo przez Pana 
Marcina Dawidowskiego- Dyrektora Wydziału Programów Inwestycyjnych. 
 
W zakresie GPP przygotowywane są następujące inwestycje: 
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1. Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 wraz z przebudową Potoku 
Oruńskiego, km 2+132 - 3+332 

2. Budowa zbiornika retencyjnego K-2 na Potoku Kowalskim wraz z 
przebudową Potoku Kowalskiego 

3. Budowa kanału ulgi na Potoku Strzyża, etap II 
4. Przebudowa Potoku Strzelniczka poniżej zbiornika Strzelniczka II 
5. Przebudowa układu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego 
6. Przebudowa Potoku Strzyża w rejonie ul. Słowackiego wraz z 

przebudową zbiornika Srebrzysko   
7.  Odbudowa zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim 
8. Budowa prawego wału Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do 

ul. Zawodników 
9. Przebudowa stawów na Potoku M2 
10. Budowa przepompowni Swojska 
11. Przebudowa zbiornika nr 11 Kuźnia Wodna na Potoku Oliwskim 
12. Kanalizacja deszczowa w ul. Stromej. 

 
Szacunkowa wartość w/w zadań wynosi 110 mln zł i przekracza znacznie środki 
zabezpieczone w WPF na lata 2020-2023 tzn. 62.339.609 zł. W br. planujemy 
przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na dwa zadania o 
łącznej wartości 22,7 mln zł (zad. 5 – 7,7 mln zł, zad. 8 -15,0 mln zł). 
Podsumowując, ze względu na wydłużające się procedury uzyskiwania 
dokumentacji projektowych i decyzji administracyjnych, niezbędnych do 
wykonywania robót budowlanych, „zamrożenie” środków w wysokości 7,0 mln 
zł nie spowodowało wstrzymania wspomnianych zadań. Finansowanie ich i tak 
byłoby przesunięte na kolejne lata, ale musimy dysponować pełna pulą środków 
na lata 2020-2023. Pod uwagę bierzemy również fakt, że zadania wykonywane 
od roku 2021 będą mogły być ujęte jako kwalifikowane w ewentualnych nowych 
projektach unijnych w perspektywie 2021-2027.  Przygotowywanie kilkunastu 
zadań inwestycyjnych, których wartość przekracza środki zabezpieczone w 
WPF, jest spowodowane przygotowywaniem się do kolejnego okresu unijnego 
dofinansowania. Jest pewne, że zadania inwestycyjne dostosowujące 
infrastrukturę miejską do „zmian klimatu” (zbiorniki retencyjne, układy 
kanalizacji deszczowej, przepompownie) będą mogły liczyć na takie 
dofinansowanie.” 

 
PUNKT – 2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 761 - w 
zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.294.2020. 
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Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 761 – w zakresie działania Komisji 
zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor 
Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która powiedziała m.in., że jeśli chodzi 
o zmiany w budżecie, to oprócz tego o czym wspominałam przy omawianiu 
zmian w WPF, to w 2020 roku zmieniamy dość poważnie zarówno dochody 
planowane do uzyskania jak i wydatki do zrealizowania. Wszystko to jest przede 
wszystkim związane ze stanem epidemii.  
 
Jeżeli chodzi o dochody. Planujemy uzyskać mniejsze wpływy z tytułu udziału 
w podatkach dochodowych, w tym od osób fizycznych 50 milionów złotych, a 
od osób prawnych 309 milionów złotych, więc łącznie jest to 80 milionów mniej. 
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 25,5 miliona złotych mniej ze 
względu na to, że przetargi nie były przeprowadzane i kwota, która była w 
zeszłym roku planowana jest nie do osiągnięcia oraz 40 milionów złotych Z 
tytułu zbycia nieruchomości w ramach zadania realizowanego z partnerem 
prywatnym zagospodarowania obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na 
Dolnym Mieście. Te 40 milionów złotych planujemy w tym roku nie zrealizować, 
ale przesuwamy na rok 2021 i łącznie z premią od sprzedaży nieruchomości, 
którą miał nam inwestor prywatny wpłacić w wysokości 3,2 miliona złotych też 
z tego roku zmniejszamy plan, a w roku 2021 planujemy te środki uzyskać. 
 
Dochody niezrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego z tytułu wpływu 
ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej, jest to 40 milionów złotych 
mniej w tym roku plus 710 tysięcy mniej za tramwaj wodny ze względu na 
zawieszenie funkcjonowania tramwaju.  
 
Jeżeli chodzi o zwiększenia, to wprowadzamy do dochodów 81,5 miliona 
złotych. są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, mają 
Państwo wskazania inwestycji, które będą współfinansowane z tych środków, 
szczegółowo zostało zostały opisane w uzasadnieniu, więc nie będę przytaczała. 
 
Wprowadzamy 13,5 miliona złotych subwencji na dofinansowanie inwestycji 
drogowej, rozbudowa ulicy Kartuskiej. Zwiększamy również o 5,5 miliona 
złotych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. Podatek od nieruchomości, po ostatecznych złożonych 
deklaracjach przez podatników możemy osiągnąć w tym roku większe wpływy 
o 4,4 miliona złotych. Tak samo wpływy od spadków i darowizn o 2,5 miliona 
złotych oraz wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 2 miliony więcej 
środków osiągnąć, i te 2 miliony nie będą przeznaczone zgodnie z ustawą o 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizacje miejskiego programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, ale z ustawą o COVID na przeciwdziałanie 
Covid i zostaną przeznaczone na zakup materiałów i środków ochrony osobistej 
dla szkół.  
 
Jeśli chodzi o stronę wydatkową, to zmniejszamy wydatki bieżące prawie o 104 
miliony złotych. W tej grupie największy udział mają wydatki dotyczące 
kontraktu ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje, to kontrakt realizowany 
przez Zarząd Transportu Miejskiego i jest tu zmniejszenie o 16 milionów złotych 
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w związku z ograniczeniem wozokilometrów, zawieszeniem funkcjonowania 
tramwaju wodnego, co już wspomniałam 1 milion złotych mniej. Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni zmniejsza wydatki w tym roku o 11 milionów złotych. w tej kwocie 
największy udział ma zimowe utrzymanie dróg 8 milionów złotych, 2 miliony 
złotych utrzymanie czystości i porządku na drogach. Wydział Gospodarki 
Komunalnej, zmniejszenie wydatków prawie o 6 milionów złotych. W tej grupie 
największy udział mają wydatki na remont systemów otwartych gdańskiego 
systemu odwodnieniowego 1,5 miliona złotych, 1,5 miliona złotych wydatki na 
usługi wodne, zgodnie z ustawa prawo wodne, 625 tysięcy złotych to wydatki 
na ekspertyzy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami. I o 
prawie milion złotych związane z zadaniami dotyczącymi np. Rowerowy Maj, 
konkurs „Najładniejsza Elewacja”.  
 
To są główne zmiany, które dotyczą Państwa Komisji i wynikają z ograniczenia 
wydatków w roku 2020 w związku ze stanem epidemii. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, proszę powiedzieć, bo zdejmujecie 
160 tysięcy złotych z wydatków z opieki nad zwierzętami z naszego ciapkowa, 
co to jest? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
To generalnie też wynika z ograniczenia wydatków, które każda jednostka i 
każdy wydział zgodnie z decyzją Pani Prezydent miała się w jakiś sposób 
określić. To jest generalnie zakup mniej żywności dla zwierząt, ale to nie 
skutkuje uszczerbkiem w utrzymaniu schroniska. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Pani Dyrektor, chciałam się zapytać o wpływy z podatków, bo powiedziała Pani 
z tego co pamiętam będą mniejsze wpływy o 50 milionów z podatku PIT i 30 
milionów z podatku CIT. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Razem 80 milionów złotych. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
A 80, bo zrozumiałam, że razem 180 milionów, a to jest w tej chwili szacowane 
do końca roku? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Szacowaliśmy to do końca roku, ale szacowaliśmy, no w sytuacji trochę innej 
społeczno-gospodarczej niż jest dzisiaj, to co Pan Przewodniczący wspomniał a 
pro po lockdanu, to gdzieś na pewno niestety może się negatywnie  odbić, 
szczególnie w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo w ślad za tym, że 
pracownicy nie mają zatrudnienia, ludzie tracą pracę, np. w gastronomii, no 
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akurat to jest taka branża, która jest najbardziej dotknięta, no to będziemy 
mieli tych dochodów może niestety jeszcze mniej. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
To jest na razie szacunek do końca roku, dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie wizę, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 761 - w zakresie działania 
Komisji. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 
3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 761 – w zakresie działania 
Komisji. Opinia Nr 23-8/226/71/2020 
 
 

PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów 
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności 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. 
Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.297.2020. 
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Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 764 zgodnie z uzasadnieniem omówiła 
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego, która 
powiedziała m.in., że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały, którą w skrócie 
będę nazywała uchwałą w zakresie ulg należności cywilno-prawnych. Uchwała 
ta została podjęta w lutym 2018 roku i w uchwale tej przewidziano, że ulgi 
stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie uchwały do 
końca bieżącego roku. Termin ten wynikał z Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej i w lipcu tego roku został wydłużony do końca 2023 roku. W 
związku z tym zmieniamy również w naszej uchwale i wydłużamy termin 
udzielania ulg stanowiących pomoc de minimis do końca grudnia 2023 roku. 
bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, zawartego w 
druku nr 764. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy 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 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty 
należności 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. 
  
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 Panią 
Agnieszkę Trojanowską- Dyrektor Wydziału Finansowego, Komisja 7 głosami 
za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku nr 764. Opinia Nr 23-8/227/72/2020 
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PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.276.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 743 zgodnie z uzasadnieniem omówiła 
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, która 
powiedziała m.in., że projekt stanowi o dokapitalizowaniu spółki, w której obok 
Sopotu jesteśmy udziałowcem w 50%. Dokapitalizowanie spółki na poziomie 260 
tysięcy złotych w bieżącym roku ma być przeznaczone w całości na działania 
inwestycyjne związane z polepszeniem warunków hali, w tym dostosowanie do 
osób niepełnosprawnych. Podobną uchwałę Sopot podjął w ubiegłym tygodniu, 
my wnosimy do Państwa tę propozycję. Dokapitalizowanie to w większości 
pokrywa koszty inwestycji zaplanowanych przez spółkę, które opisaliśmy w 
uzasadnieniu uchwały. Różnice po przetargach, które mogły ewentualnie 
wystąpić spółka będzie oczywiście pokrywała z własnych środków, a inwestycje 
dotyczą tak jak powiedziałam zrealizowania udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych, modernizacje systemu BMS, czyli zabezpieczającego obiekt 
oraz instalacje paneli fotowoltaicznych, które mają obniżyć koszty bieżące 
funkcjonowania spółki i według szacunków, które przygotowała spółka 
inwestycja zwróci się na przestrzeni 6 lat, a już dziś spółka płaci mniejsze 
koszty za energię o około 40-50 tysięcy w ciągu roku. To jest średnia oczywiście, 
która jest wyciągana na podstawie pierwszych miesięcy funkcjonowania tej 
fotowoltaiki.  
Dziękuje bardzo. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli są pytania. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czyli 260 tysięcy my i 260 tysięcy Sopot, tak? 
 
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Tak jest. Łącznie 520 tysięcy złotych.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A jak będzie taniej z przetargu? 
 
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Nie będzie taniej, nie ma takiej możliwości. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Bądźmy dobrej myśli.  
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Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Ale spółka ma i tak wiele więcej inwestycji do wykonania, bo rozłożyła to na 
lata. W związku z tym to jest pod pełnym nadzorem i będziemy kontrolowali w 
przyszłym roku i będzie mniejsze dokapitalizowanie, jeżeli rzeczywiście byłyby 
jakieś oszczędności.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Nie ma głosów w dyskusji, 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 objęcia udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Druk nr 743. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Iwonę 
Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej 
dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku nr 743. Opinia Nr 23-8/228/73/2020 

 
PUNKT – 5. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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. 
Przedstawia: Pan Sebastian Zomkowski- Dyrektor Zarządu Transportu 
Miejskiego 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.285.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 752+ 2 autopoprawki zgodnie z 
uzasadnieniem omówiła Pani Agnieszka Wasik – Z-ca Dyrektora ds. 
Ekonomicznych w Zarządzie Transportu Miejskiego, która powiedziała m.in., 
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że przedmiotowa uchwała wprowadziła ceny biletów na komunikacje miejską 
przede wszystkim, ale również w uchwale są zapisy dotyczące uprawnień do 
bezpłatnej i ulgowej podróży komunikacja miejską. I procedowana właśnie 
zmiana uchwały tych uprawnień dotyczy. Mianowicie 15 października, czyli 
niecałe dwa tygodnie temu weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o 
działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z 
powodów politycznych. Ustawa wprowadza przejazdy ulgowe dla tych osób. W 
związku z powyższym takie zapisy w naszej uchwale również powinny się 
znaleźć. Drugą przesłanka do zmiany naszej uchwały   jest podjęcie przez 
Radnych Miasta Pruszcz Gdański uchwały wprowadzającej bezpłatne przejazdy 
dla dzieci i młodzieży na wybranych liniach autobusowych na podstawie 
legitymacji szkolnej lub też Pruszczańskiej Karty Mieszkańca oraz ograniczenie 
bezpłatnej komunikacji na linii 107 tylko dla osób posiadających Pruszczańską 
Kartę Mieszkańca.  
 
Gmina Miasta Gdańska ma podpisane porozumienia międzygminne na podstawie 
których to my organizujemy również komunikację miejską na terenie gminy 
ościennej, w związku z tym takie zapisy również powinny mieć odzwierciedlenie 
w naszej uchwale. I trzecią ostatnią przesłanką do zmiany naszej uchwały jest 
planowane wdrożenie aplikacji mobilnej jako nośnika danych elektronicznych 
równolegle z Gdańską Kartą Mieszkańca. Na Gdańskiej Karcie Mieszkańca 
możliwe jest wgrywanie biletów okresowych. Chcemy, aby takie bilety również 
były wgrywane na aplikacje, ale również planujemy, aby na Gdańskiej Karcie 
Mieszkańca możliwe było wgrywanie uprawnień do bezpłatnych czy ulgowych 
przejazdów tak, aby nasi pasażerowie podróżowali tylko z Gdańską kartą 
Mieszkańca i nie musieli mieć przy sobie żadnych innych dokumentów 
poświadczających uprawnienia do bezpłatnych, czy ulgowych przejazdów. W 
związku z powyższym bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały zmieniającej- druk nr 752 + 2 autopoprawki. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Rozumiem, że ustawa określa dokładnie grupę ludzi, którzy będą 
zwolnieni z opłat za przejazdy? 
 
Pani Agnieszka Wasik – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zarządzie 
Transportu Miejskiego 
Tak. Osoby opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów 
politycznych.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Dziękuję Panie Przewodniczący. Tylko chciałam wyrazić zadowolenie z powodu 
tego akurat punktu, że działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby 
represjonowane z powodów politycznych będą miały prawo do bezpłatnych 
przejazdów. Dziękuję. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
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 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. 
 
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 Panią 
Agnieszkę Wasik – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zarządzie 
Transportu Miejskiego oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za 
- jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 752 + 2 autopoprawki. Opinia Nr 23-
8/229/74/2020 
 

PUNKT – 6. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.295.2020. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Głos oddaję Panu Dyrektorowi Kryszewskiemu. Witam również Pana Prezesa 
Spółki InnoBaltica. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 762 zgodnie z uzasadnieniem omówił 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który 
powiedział m.in., że projekt uchwały zakłada zwiększenie kwoty maksymalnej 
rekompensaty w całym okresie powierzenia z początkowej kwoty 65 milionów 
złotych do kwoty 72 miliony 14 tysięcy złotych brutto. Zmiana podyktowana jest 
tym, że trwające postępowanie przetargowe na wyłonienie głównego 
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wykonawcy platformy zintegrowanych usług mobilności wykazało konieczność 
zwiększenia pierwotnie zakładanej kwoty na wykonanie całego projektu. 
Zabezpieczenie kwoty jest tym samym niezbędne do prawidłowego 
kontynuowania postępowania przetargowego, które to powinno doprowadzić do 
wyłonienia głównego wykonawcy systemu. Tak jak Pan Przewodniczący 
powiedział jest z nami przedstawiciel Spółki InnoBaltica Pan Tomasz Rydzyński, 
tak, że jeżeli będą szczegółowe pytania co do samego postepowania 
przetargowego, to myślę, że jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję 
bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Dzień dobry. Chciałem Pana Prezesa pozdrowić. Po latach miło spotkać Panie Pawle, 
wszystkiego dobrego, zdrowia życzę. 
 
Pan Tomasz Rydzyński- Przedstawiciel Spółki InnoBaltica 
Dziękuję serdecznie Panie Radny. Witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście po latach 
w nieco innej roli niż lat temu kilkanaście. Panie Przewodniczący nie jestem Prezesem 
Spółki, ale dziękuję za miłe słowa. Natomiast rzeczywiście od jakiegoś czasu 
reprezentuję spółkę InnoBaltica, więc jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to 
pozostaję albo w tym momencie, natomiast jeżeli nie, to osobiście odpowiadam za 
kontakty m.in. z samorządami.  
 
Pozwolę sobie też krótko powiedzieć, że my też z różnymi działaniami informacyjnymi 
i pokrewnymi też czekamy w dużej mierze na wybór wykonawcy systemu, który nastąpi 
w niedługim czasie. Zakładamy, że podpisanie umowy nastąpi na przełomie roku i też 
m.in. biorąc pod uwagę, że nie wiemy w tym momencie kto zostanie wybrany, więc 
też jakby ten harmonogram, ta specyfika realizacji systemu będzie też uzależniona od 
wykonawcy, to my też w ślad za tym będziemy podejmować adekwatne działania 
informacyjne, medialne itd. Natomiast, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 
jakimikolwiek informacjami, to ja osobiście pozwolę sobie pozostawić kontakt do 
siebie, więc myślę, że akurat nie w tym momencie, żeby nie wydłużać. Natomiast jeśli 
jesteście Państwo zainteresowani, to bardzo proszę o kontakt i pozostaniemy w 
kontakcie. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Panie Przewodniczący obserwowałem przez lata pracę ekspercką Pana Rydzyńskiego, 
w związku z tym myślę, że to jest wartość dodana, jeśli Pan w tym projekcie bierze 
udział. Dziękuję bardzo. 
 
Pan Tomasz Rydzyński- Przedstawiciel Spółki InnoBaltica 
Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa Panie Radny. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję Panie Kazimierzu, przyłączamy się. Jeśli tak Pan radny mówi, to ten 
Pan jest na odpowiednim stanowisku, gratulujemy i się cieszymy. 
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Radna Agnieszka Owczarczak- członek Komisji 
Potwierdzam to, co przed chwilą powiedział Pan Przewodniczący Koralewski, 
też Pana Pawła pamiętam z wcześniejszych zajęć jakimi się zajmował i zawsze 
był ekspertem komunikacji, więc myślę, że w dobrych rękach mamy ten temat. 
 
Pan Tomasz Rydzyński- Przedstawiciel Spółki InnoBaltica 
Bardzo serdecznie dziękuję ponad politycznie za miłe słowa. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
I ponad podziałami. Dziękuję bardzo. 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 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. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta X X Wstrzymała się 
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 Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 1 głosie wstrzymującym się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 762. Opinia Nr 23-
8/230/75/2020 
 

PUNKT – 7. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu 
Pomorskiemu – Druk nr 763. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.296.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 763 zgodnie z uzasadnieniem omówił 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który 
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powiedział m.in., że uchwała 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 w marcu uchwały podpisało porozumienie i 
pilotażowo wdrożono projekt integracji taryfowo-biletowej polegającej na 
tym, że pasażerowie posiadający ważne imienne bilety okresowe emitowane 
przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz ważną kartę mieszkańca są uprawnieni 
do podróżowania kolejami SKM i Pol Region na obszarze w granicach 
administracyjnych miasta Gdańska. Przedsięwzięcie cieszy się dużą 
popularnością wśród mieszkańców, co znalazło odzwierciedlenie w przyznaniu 
nagrody medalu Karty Trójmiasta za działania integrujące Trójmiasto. 
Planowana dotacja na kontynuację tego przedsięwzięcia w roku 2021 wyniesie 
4 miliony złotych. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. 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 udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu – Druk nr 763. 
 
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 Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 7 
głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 763. Opinia Nr 23-
8/231/76/2020 

PUNKT – 8. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.290.2020. 
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Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 757 zgodnie z uzasadnieniem omówił 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który 
powiedział m.in., że projekt uchwały zakłada rozszerzenie katalogu 
dotowanych działalności Gdańskich Nieruchomości jako zakładu budżetowego. 
Tym razem w ramach dostępnych środków budżetowych chcielibyśmy by 
dotacją została objęta działalność polegająca na dostarczeniu usługi najmu 
socjalnego lokali jako zadania własnego gminy. Stawka najmu socjalnego 
wynika z limitu określonego w ustawie o ochronie praw lokatorów i wynosi 
maksymalnie 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 takiego zasobu, dlatego 
wnosimy o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskich 
Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2020 rok–
Druk nr 757. 
 
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 Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 7 
głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 757. Opinia Nr 23-
8/232/77/2020 
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PUNKT – 8.1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk nr 767. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.300.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 767 zgodnie z uzasadnieniem omówił 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który 
powiedział m.in., że projekt uchwały głównie wprowadza zmiany 
umożliwiające świadczenie usługi odbierania elektroodpadów od mieszkańców 
Gdańska. Obecnie przekazywanie zużytego elektroodpadu odbywa się poprzez 
PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz zbiórki 
objazdowej organizowanej minimum 3 razy w ciągu roku. Dodatkowo poza 
systemem mieszkańcy mają m.in. pozostawienie takiego zużytego sprzętu w 
punktach handlu detalicznego. W Gdańsku do 2018 roku tego rodzaju usługi 
świadczyła firma komercyjna, która na skutek zmian w prawie wycofała się z 
realizacji tego zadania. Wobec nasilającego się problemu pozostawiania 
elektroodpadów przy wiatach śmietnikowych proponujemy by od 1 stycznia 
2021 roku tę usługę świadczyła miejska spółka Gdańskie Usługi Komunalne. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania usługi zostaną określone Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdańska. ponadto w projekcie przedstawiono zapis 
porządkujący kwestie lepszego dopasowania liczby pojemników znajdujących 
się w miejscach gromadzenia odpadów w celu minimalizacji kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chcemy 
dążyć do zmniejszenia liczby pojemników obsługiwanych jednym pojazdem 
firmy wywozowej. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik. Dziękuję. Czyli Panie Dyrektorze co do kwoty jaka 
będzie opłata za to, jeszcze nic nie wiemy, bo to będzie Zarządzenie, ale niech 
Pan powie jakie to pojemniki będą, przy zabudowie np. jednorodzinnej? 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Panie Przewodniczący. To będzie usługa świadczona w ramach właśnie opłaty, 
którą już dzisiaj uiszczają mieszkańcy, chcemy w taki sposób to zrobić. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik Tak, ale Pan mówił o jakichś pojemnikach, to 
chciałbym, żeby Pan o tym powiedział coś szerzej. 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jeżeli chodzi o pojemniki to będziemy optymalizować właśnie indywidualnie 
liczbę pojemników, ich rodzaj, wielkość do każdego punktu gromadzenia 
odpadów. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem, ale chyba w domkach jednorodzinnych to będą worki, tak? 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak, oczywiście, że tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Bo trudno tyle pojemników nastawiać, dziękuję bardzo. 
Czy są głosy w dyskusji? 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Panie Dyrektorze. Potrzebowałbym doprecyzowania, jeśli chodzi o kwestie tych 
pojemników. Jaki miasto Gdańsk ma wpływ na to, ile pojemników i jakich stoi 
powiedzmy na terenie wielolokalowej posesji? 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Poprzez te zmiany w uchwale chcemy właśnie doprowadzić, żeby takie rzeczy 
były poddawane indywidualnej analizie i doprowadzić do wyeliminowania 
sytuacji, którą mamy dzisiaj, że firma wywozowa przyjeżdża po kilka 
mniejszych pojemników zamiast po jeden większy. Takie działania mają na celu 
zmniejszenie kosztów całego systemu i tych usług świadczonych przez firmę 
wywozową. To będzie indywidualna analiza właśnie poprzez ilości wywożonych 
z każdego takiego punktu od każdej nieruchomości. To będzie wtedy 
proponowane zarządcy albo właścicielowi danej nieruchomości. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Ale ja zmierzam do tego, czy to będą jakieś negocjacje, bo miasto nie ma 
żadnych narzędzi do tego, żeby powiedzmy wpłynąć siłą jakoś finansowo na 
zarządców. 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Siła nie, ale jak mówię, to będzie przedstawiany wynik analizy sporządzanej 
przez inspektorów terenowych i tam będzie przedstawiana właśnie propozycja 
lepszego zagospodarowania danych punktów.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Finansowego narzędzia Pan nie przewidział? 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Na ten moment nie. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji  
Mówię to też do wiadomości członków Komisji, ze względu na to, że widzę np. 
na mojej posesji przy bloku, że jest za dużo pojemników na odpady zmieszane, 
a za mało na plastik czy papier, przez co te odpady się wysypują. To nie tak 
powinno wyglądać i zdaję sobie sprawę, że moja interwencja u zarządcy 
nieruchomości nie odnosi skutku, stąd byłem zainteresowany rolą miasta w 
zmuszeniu do porządkowania tej kwestii. Dziękuję bardzo. 
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Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Może jeszcze dopowiem, bo jeżeli jest nieprawidłowe dopasowanie 
pojemników do tej ilości, która jest wytwarzana odpadów na danej 
nieruchomości doprowadzi do sytuacji, że w takim punkcie panuj e 
nieporządek. To w tym momencie jest możliwość ukarania przez Straż Miejską.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Panie Dyrektorze. Myślałem, że Pan Radny o innej rzeczy mówi, bo wiem, jak 
jest na takich podwórkach, gdzie mamy 17 wspólnot na Piwnej i też czasem 
zauważam, że na resztkowe i tutaj miasto może to zrobić, bo pojemnik czarny 
może zabrać a dać jeden na plastiki, czy na szkło więcej, to jest kwestia tego 
jakie te odpady są. Myślę, że indywidualnie do każdego miejsca trzeba podejść. 
 
Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Ale to zarządca nad tym panuje. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Tutaj nie patrzmy na zarządców, bo zarządców w niektórych podwórkach jest 
sześciu, siedmiu. Uważam, że to powinno miasto sprawdzać, i jeżeli jest 
zauważone przez tych inspektorów, że za mało jest pojemników np. na plastik, 
czy na szkło, to powinni to odpowiednio regulować, czyli wymienić zabrać 
pojemnik na resztkowe, jeśli są niewykorzystywane a dać na szkło, czy plastik. 
Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie widzę, przech9odzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - Druk nr 767. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
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 Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 1 glosie wstrzymującym się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
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przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 767. Opinia Nr 23-
8/233/78/2020 
 

 
PUNKT – 8.2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska 
- Druk nr 768. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.301.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 768 zgodnie z uzasadnieniem omówił 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który 
powiedział m.in., że w projekcie uchwały kontynuujemy zagadnienie związane 
ze świadcze3niem usług odbioru elektroodpadów poprzez dopuszczenie 
stosowania pojemników zabezpieczonych przed możliwością wyciągania tych 
odpadów przez osoby postronne. Dodatkowo w związku z nadchodzącym 
sezonem grzewczym i z uwagi na fakt, że w gdańskim systemie GOK popiół jest 
gromadzony w pojemnikach na odpady resztkowe, to dla zmniejszenia ilości 
zapalenia odpadów w pojemnikach w regulaminie dodano zapis zakazujący 
wrzucania do pojemników gorącego popiołu. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
To raczej taka kosmetyka zapisów. 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dokładnie tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Wydaje mi się Panie Dyrektorze, że ten gorący popiół, to trochę, no tak, ale 
ludzie są czasami nieodpowiedzialni.  
 
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie widzę, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Gdańska - Druk nr 768. 
  
Głosowanie: 

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

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 
2 glosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 768. Opinia Nr 23-
8/234/79/2020 
 
 

PUNKT – 8.3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie rozwiązania 
porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019r. dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy 
realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic 
aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk - Druk nr 769.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 29 października 2020 r. – sprawa BRMG.0006.302.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały – druk Nr 769 zgodnie z uzasadnieniem omówił 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który 
powiedział m.in., że w związku z realizacją krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych wnosimy o wyznaczenie nowego obszaru aglomeracji 
Gdańsk. Aktualnie obowiązujące porozumienie w sprawie wyznaczania obszaru 
aglomeracji jest zgodnie z przepisami prawa traci ważność z końcem bieżącego 
roku. w skład obecnej aglomeracji wchodzi Gdańsk, Sopot, miasto Pruszcz 
Gdański oraz część gmin Żukowo, Kolbudy, Szemud. Przeprowadzony przegląd 
obszaru i granic aglomeracji w zakresie analizy rocznych sprawozdań z 
realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wykazuje 
koniczność zaktualizowania granic aglomeracji Gdańsk, głównie w zakresie 
równoważnej liczby mieszkańców obszarów nieskanalizowanych w obecnej 
aglomeracji, dlatego proponujemy obszar ograniczyć do terenów Gdańska, 
Gdyni oraz Sopotu. Ta decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkich 
przedstawicieli dotychczasowego obszaru aglomeracji Gdańsk. Wnosimy o 
przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Jeszcze raz Panie Dyrektorze. To ograniczenie do Gdańska, Gdyni i Sopotu 
wynika z czego? Proszę jeszcze raz streścić. 
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Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
To wynika z konieczności uzyskiwania konkretnych wskaźników, jeśli chodzi o 
obszary skanalizowane. W obecnym kształcie nie będziemy spełniali tych 
wymogów, o których mowa w krajowym programie oczyszczania ścieków 
komunalnych, właśnie dlatego została podjęta decyzja o ograniczeniu tego 
obszaru, żeby móc spełniać właśnie ten wymóg wskaźnikowy obszaru 
skanalizowanego w aglomeracji, a on jest istotny i brany pod uwagę przy 
składaniu wniosków projektowych między innymi ze środków europejskich. 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Ale to dotyczy okolicznych gmin i one mają problem w zdobywaniu tych 
środków, tak? 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dokładnie tak.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Rozumiem, dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie widzę, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego z 
dnia 22 stycznia 2019r. dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, 
obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania 
polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk -  Druk nr 769.  
 
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 Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 769. Opinia Nr 23-8/235/80/2020 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Jeszcze jedno pytanie do Pana Dyrektora. Przeglądając projekty uchwał 
wyczytałem o czerwonym worku, gdzie on będzie obowiązywał? 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
To był zapis szczegółowy regulaminu, tam uszczegółowialiśmy jaki kolor może 
być przeznaczony na odpady biodegradowalne, czyli odpady biodegradowalne 
mogą być składowane w workach innych niż kolor żółty, zielony, niebieski lub 
czerwony. 

PUNKT – 8.4. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany w umowie 
najmu po stronie najemcy polegającej na wstąpienie w miejsce 
dotychczasowego Najemcy lokalu użytkowego przy ul. Doki 1 w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca 
Dyrektora 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: UN.4151.47.2020/LS.2440796 z dnia 12.10.2020r. stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji  
 

Opinia Nr 23-8/236/81/2020 

 
PUNKT – 8.5. 

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert 2 lokali użytkowych położonych przy ul. Wita 
Stwosza 73 w Gdańsku: 
 Pomieszczenie 31, o pow. 49,94 m2 wraz z częściami wspólnymi: korytarz i WC 
 Pomieszczenie 32, o pow.  7,56 m2 wraz z częściami wspólnymi: korytarz i WC 
 
Pismo: UN/…/2020/JD 2439454 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca 
Dyrektora 

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 23-8/237/82/2020 
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Pomieszczenie 32, o pow. 7,56 m2 

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 23-8/238/83/2020 
 

PUNKT – 8.6. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Do Studzienki 31 w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca 
Dyrektora  
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  

 
Pismo: UN.4150.7.2020. MŁ 2458720 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 23-8/239/84/2020 
 

 PUNKT – 8.7. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Na Zaspę 19 w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo UN.4150.7.2020. MŁ.2458722 z dnia 23.10.2020 stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 23-8/240/85/2020 
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PUNKT – 8.8. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położnego przy ul. Na Zaspę 34D w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski – Gdańskie Nieruchomości- Zastępca Dyrektora 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: UN.4150.7.2020. MŁ.2458721 z dnia 23.10.2020 roku stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 23-8/241/86/2020 

 

PUNKT – 9. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy 
ul. Srebrnej 10 w Gdańsku.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 
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.7124.201.2020.UD.2381466 z 07.09.2020 r. stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 23-8/242/87/2020 

 
PUNKT – 10. 

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania stanu 
prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Srebrnej 32B w Gdańsku  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
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.7123.58.2020.IK.2392918 z 21.09.2020r. stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 23-8/243/88/2020 
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PUNKT – 11. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania stanu 
prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Filaretów 9 w Gdańsku.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
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.7123.157.2019.IK.2426331 z 07.10.2020 r. stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 23-8/244/89/2020 

 
PUNKT – 12. 

Wytypowanie przedstawiciela Komisji do Rady ds. Mobilności i Transportu 
przy Prezydencie Miasta Gdańska.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Do Komisji zostało skierowane pismo w sprawie wytypowania przedstawiciela 
Komisji do udziału w Radzie ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta 
Gdańska. Pismo Nr 2428093 z dnia 30 września stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. Proszę o zgłaszanie kandydatów.  
 
Radny Cezary Śpiewak Dowbór – członek Komisji 
Pani Przewodnicząca Agnieszka Owczarczak dekretowała do dwóch Komisji 
kwestie wyboru przedstawicieli, tzn. jeden przedstawiciel z Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju, drugi przedstawiciel z Komisji Polityki Gospodarczej 
i Morskiej. Chciałbym zasygnalizować, że Komisja Zrównoważonego Rozwoju, 
która będzie dzisiaj obradować, będzie bardzo poważnie rozważała 
kandydaturę Pani Radnej Anny Golędzinowskiej z Klubu Radnych Koalicji 
Obywatelskiej, stąd taka moja nieśmiała propozycja, może drugie miejsce, jeśli 
chodzi o przedstawicieli Rady Miasta Gdańska zaproponujmy naszej gdańskiej 
opozycji i jeśli z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości byłby ktoś 
zainteresowany z naszej Komisji, to jestem taki wniosek poprzeć. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Również popieram ten wniosek. Zwracam się z pytaniem do Pana Kazimierza 
Koralewskiego jako do szefa Klubu, czy wytypujecie kogoś z naszej Komisji tak 
jak mówimy, gdzie chcielibyśmy abyście wytypowali między sobą. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Proponuję kandydaturę Pani Radnej Elżbiety Strzelczyk, jeśli się zgodzi.  
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Tak zgodzę się. Bardzo dziękuję.  
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Ustalenia Komisji: 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Bardzo się cieszę. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie ma, zatem przechodzimy 
do głosowania.  
 
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 
I tym pięknym akcentem ponad podziałami Pani Elżbieta Strzelczyk 
jednogłośnie została wytypowana do Rady ds. Mobilności i Transportu przy 
Prezydencie Miasta Gdańska. Pismo BRMG.KPGiM-IV.0012.95.2020.2428093 
z dnia 28 października stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

PUNKT – 13. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Innych spraw ze strony członków Komisji nie słyszę. Porządek obrad został 
wyczerpany. Sprawdzę jeszcze na zakończenie posiedzenia obecność członków 
Komisji: 
 

Lp. Nazwisko i imię członka 
Komisji 

Zakończenie 
obrad   

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

 
Dziękuję za udział w posiedzeniu - zamykam 23 obrady Komisji – godz. 11:45. 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
/-/Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
/-/Elżbieta Wajs-Deyck 


