BRMG.0012.23.2021/KSiB

PROTOKÓŁ NR 35–4/2021
Z trzydziestego piątego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 22 marca 2021
roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS.
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący
obrady, otworzył 35 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i
powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną
wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie przewodniczący sprawdził na początku posiedzenia obecność członków
Komisji.
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska – nie dołączyła do posiedzenia
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala GdańskSopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk
nr 884.
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia

jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich
Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2021 rok
– druk nr 894.
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia

zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – druk nr 887.
Przedstawia: Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Gdańsku
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4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie skierowania

do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na
utworzenie
oddziału
przygotowania
wojskowego
w
IV
Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania
organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale
przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły – druk nr 890.
Przedstawia: Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej na
zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów
leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których
podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego – druk nr
891.
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia

tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25
sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego
Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek
Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gdańsku oraz nadania jej statutu – druk nr 885.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zwolnienia od

podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części
oraz gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą
ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska – druk nr 888.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zwolnienia z

podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
gruntów, budynków lub budowli związanych z działalnością produkcyjną lub
badawczo – rozwojową w zakresie wdrażania technologii proekologicznych –
druk nr 889.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 892.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 893.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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Następnie Przewodniczący powiedział, że do Komisji zostały skierowane do
zaopiniowania projekty uchwały Rady Miasta Gdańska:
•

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 900.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1A porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 900 jako pkt 1A:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna podczas głosowania
6 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
•

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyznania dodatkowych
środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych
Miasta Gdańska – druk nr 905.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1B porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 905 jako pkt 1B:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna podczas głosowania
6 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
•

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na terenie
Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 901.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 4A porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 901 jako pkt 4A:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
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Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna podczas głosowania
6 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
•

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na terenie
Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 902.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 4B porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 902 jako pkt 4B:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna podczas głosowania
6 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
•

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniający uchwałę w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego
parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz
ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów
samochodowych w tych strefach – druk nr 897.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 5A porządku.
Radna Teresa Wasilewska dołączyła do obrad Komisji.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 897 jako pkt 5A:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – za
7 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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•

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniający uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg – druk nr 899.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 5B porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 899 jako pkt 5B:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – za
7 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku
posiedzenia.
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – za
7 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala GdańskSopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr
884.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.45.2021).
Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
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Powiedziała: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowny panie
przewodniczący, szanowni państwo radni, zwracamy się z prośbą o wydanie opinii
dla druku w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o. Dokapitalizowanie zostanie
przeznaczone na cykl 16 inwestycji. To jest tak jakby kontynuacja dokapitalizowania
zeszłorocznego. W WPF-ie była w zeszłym roku kwota 1 mln zł zabezpieczona plus
260 000 zł na koniec roku. W tym roku jest 1 150 000 zł. Jest to zapisane w WPF-ie
na lata 2021 – 2050. Taką samą kwotę dokapitalizowania przeznaczy na inwestycje
miasto Gdańsk. Dotyczy to przede wszystkim, nie wiem, czy wymieniać państwu te
wszystkie inwestycje? One były ujęte.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Te główne bym poprosił, żeby pani przedstawiła.
Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Dobrze. Instalacja paneli fotowoltaicznych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych
dla niepełnosprawnych do wymogów prawnych, modernizacja pomieszczenia 6A czyli
na 6 kondygnacji, klimatyzacja K5 czyli split w pomieszczeniu, konserwacja,
rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej hali, akumulatory do systemów
bezpieczeństwa, wdrożenie systemu parkingowego, wymiana komputerów,
modernizacja ekranu LED na elewacji głównej hali, modernizacja systemu
monitoringu konstrukcji stalowej, modernizacja instalacji wody użytkowej,
modernizacja systemu układu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, modernizacja
pomieszczenia odnowy biologicznej, wymiana blach trójwarstwowych w klapach
pożarowych na dachu hali, monitor z funkcją tablicy w sali spotkań oraz
modernizacja i rozbudowa systemu IT oraz serwerów i środowiska „back up”.
To są inwestycje, które zostały zatwierdzone w planie wieloletnim inwestycyjnym
już w zeszłym roku. Ten plan był później weryfikowany, więc zostały te takie
najważniejsze niezbędne, żeby zapewnić konkurencyjność obiektu wobec innych
obiektów, które powstają na terenie Polski, ale także Europy. Proszę o pozytywną
opinię dla tego druku.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dzień dobry. Jaki jest wynik finansowy za 2020 rok? Czy już wiadomo?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani radna my rozmawiamy o dokapitalizowaniu spółki, więc wyniki spółek
omawiamy na specjalnym posiedzeniu Komisji, gdzie omawiamy wszystkie spółki,
więc prosiłbym, żebyśmy pytali o sprawy związane z drukiem. Jest początek roku,
nie minął marzec, więc to sprawozdanie nie zostało jeszcze pewnie zamknięte.
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Prosiłbym, żebyśmy się skupili na drukach, a nie na dodatkowych rzeczach. Jeżeli są
pytania dotyczące hali to zawsze można do władz hali takie zapytanie wysłać i te
informacje uzyskać.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dobrze, w takim razie wyślę.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chciałam zapytać o tą fotowoltaikę. Czy troszkę więcej szczegółów potrafiłaby pani
wskazać? Czy to będą panele usytuowane na dachu hali? Może jakieś parametry
przybliżone techniczne ile państwo szacujecie, że tej mocy będzie możliwe do
wyprodukowania? Czy już jakieś ekspertyzy były wykonane?
Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, bo 2 już zostały zamontowane i tam już
pierwsze faktury były w zeszłym roku i jakieś rozliczenie było, a jest z nami pani
prezes również to jeśli chodzi o dane techniczne i jak to wygląda to oddam głos pani
prezes.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Bardzo proszę pani prezes, witamy serdecznie.
Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.
Dzień dobry państwu. Szanowni państwo więc ta inwestycja w panele fotowoltaiczne
jest niejako kolejnym etapem inwestycji właśnie w te źródła odnawialne. Na chwilę
obecną mamy 2 przyłącza po stronie sopockiej i po stronie gdańskiej, tak zwane małe
instalacje do 50 kW i ta kolejna, która ma być ma być o mocy 100 kW. Wydaje się,
że to jest najbardziej optymalna w chwili obecnej. Pani radna pytała czy były
ekspertyzy, tak, mamy szereg ekspertyz i opinii co to do tej fotowoltaiki jak również
do innych źródeł odnawialnych. W tym roku też mamy zamiar wykonać instalację
tzw. pomp ciepła, więc to jakby jest absolutnie zasadne. Ta nasza instalacja, która
funkcjonowała od zeszłego roku oczywiście przynosi wymierne efekty. Ja państwu
teraz liczb nie przytoczę niestety, ale były przez jakiś czas, przez zimę, która była
to oczywiście fotowoltaikę mniej przynosi tych korzyści, natomiast chcemy jak
najszybciej w tym roku wykonać kolejną tak, żeby właśnie od lata można było już
korzystać z tej energii słonecznej, energii, która jest coraz droższa i która jest
poważnym obciążeniem dla kosztów hali.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy pani radna Czerniewska chciałaby jeszcze o coś zapytać?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Tak, jeszcze chciałabym zapytać jak to mniej więcej procentowo się rozkłada, bo
jeśli dobrze zrozumiałam to w tej chwili są dwie instalacje po 50 kW i ta jedna będzie
na 100 kW, a w jakiej części to zaspokaja potrzeby energetyczne hali?
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Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.
Obecna to jest na ok 5% hali, także to są można powiedzieć marginalne, ale chcemy
je sukcesywnie rozbudowywać i korzystać w jak największym zakresie. Jeżeli
wybudujemy tą do 200 kW, a więc jeszcze tegoroczną instalację to powinna ona
niemalże w całości pokrywać takie zapotrzebowanie na energię elektryczną w
sytuacji, kiedy hala jest w takim stand by, niestety, tak jak dzisiaj. Czyli pokrywa
takie bieżące zużycie nie związane ze zużyciem podczas imprez.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk, bardzo proszę.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Tu jest dosyć dużo inwestycji i to są
wszystkie inwestycje, które były przewidziane wcześniej? Rozumiem, że nic w tej
chwili nowego nam nie doszło?
Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej
Nie, nic nie doszło nam nowego. To są wszystkie inwestycje, które były już w zeszłym
roku, nawet na początku zeszłego roku planowane do realizacji w tym roku.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani radna, pan radny Perucki bardzo proszę.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Mam jeszcze jedno pytanie co do prowadzenia polityki energooszczędności,
mianowicie jeżeli chodzi o technologię oświetlenia w ramach całego obiektu zarówno
parkingów i już wewnątrz kubatury, czy w 100% wszędzie jest technologia ledowa
czy jeszcze może gdzieniegdzie starszego typu jarzeniowa?
Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.
Chyba najszczegółowiej odpowiem na te pytania. Od kilku już lat prowadzimy tę
inwestycję, która jest jak najbardziej zasadna. Została dokonana wymiana
oświetlenia na parkingu zewnętrznym już w 2017 lub 2018 roku i tutaj notujemy
bardzo duże oszczędności z tego tytułu. W zeszłym roku wykonaliśmy również
wymianę oświetlenia na sali treningowej, a w chwili obecnej dosłownie w chwili
obecnej wymieniamy całe oświetlenie na arenie głównej na oświetlenie takie
energooszczędne, co też prowadzi nie tylko jako energooszczędne, ale też
podnoszące jakość widowisk, bo to jest zupełnie inna możliwość sterowania też
światłem już nie mówiąc o tym, że mniejsza awaryjność i nie ma tzw. przerw jeżeli
byłyby jakieś przerwy w dostawie prądu to oświetlenie, które będzie nowoczesne
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pozwala na to, że ono się natychmiast świeci, nie musi się wychładzać co jest bardzo
istotne przy dużych imprezach międzynarodowych i meczowych telewizyjnych.
Dziękuję.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pani radna Czerniewska jeszcze raz, proszę.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Króciutko i na pograniczu tego o czym tutaj na Komisji rozmawiamy, ale skoro
państwo poruszyliście temat tej bieżącej wymiany oświetlenia to tylko chciałam
zapytać czy ta wymiana nie koliduje z rozgrywkami, które są prowadzone na hali.
Czy to się udaje jakoś wpleść w harmonogram rozgrywek?
Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.
Robimy tak, aby było to najbardziej optymalne i takie zdroworozsądkowe. Niestety
ta inwestycja się przesunęła ze względu na protesty, które mieliśmy, ale ostatecznie
KIO orzekło na naszą korzyść, także miała być realizowana wcześniej. Dzisiaj jest
tak, że oczywiście mecze są niezagrożone, wykonawca dostosowuje harmonogram
do harmonogramu meczów. O tyle jest to skomplikowane, że jak wiemy są Play offy i to wiele zależy od tego jak się potoczą losy aktualnie rozgrywanych meczy, ale
zapewniam, że kluby mogą grać mecze na arenie głównej.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze dopytać odnośnie tej fotowoltaiki. Rozumiem, że
to nie jest koniec inwestycji w fotowoltaikę i będą prawdopodobnie w kolejnych
latach kolejne wnioski o dofinansowanie tego typu inwestycji? Jaki jest cel na tą
fotowoltaikę docelowy?
Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.
Tak. Chcielibyśmy oczywiście jak najwięcej czerpać z tej energii słonecznej.
Oczywiście tutaj wchodzi w zakres jeszcze ta odsprzedaż energii elektrycznej.
Obecnie jesteśmy na etapie takiej ekspertyzy prawnej jaka forma byłaby najbardziej
opłacalna. Ja państwu pewnie tego tak dokładnie teraz nie wytłumaczę, ale chodzi
o możliwość odsprzedaży lub też magazynowania tej energii, bo nasza działalność
hali charakteryzuje się tym, że są tzw. piki zużycia, czyli jak jest w takim zwykłym
standardzie pracy to jest w miarę równomierne zużycie energii, a potem przychodzi
ogromna impreza i są te piki. Naszym docelowym marzeniem i też prośba ogromna
do państwa radnych, żeby ewentualnie potem w te magazyny jeszcze pomóc w
energię inwestować, ale to dopiero przedstawimy kompleksowe rozwiązanie jak
będziemy mieli na myśli jakieś jeszcze poważniejsze inwestycje związane z tą
fotowoltaiką na dachu czyli większej mocy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze. Dziękuję bardzo pani prezes. Czy są jeszcze jakieś pytania do druku? Nie
widzę.
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Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 884.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak – Głównego Specjalistę w Wydziale
Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 884. (Opinia nr 354/224-12/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT – 1A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 900.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.61.2021).
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni,
zwracamy się z prośbą o wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia
wspólnej polityki kulturalnej Miasta. Środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł
zostaną przeznaczone na realizację projektów kulturalnych przez instytucje, dla
których organizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Dla Teatru Wybrzeże w wysokości 600 000 zł na przygotowanie trzech premier.
Dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku 700 000 zł na przygotowanie i eksploatację dwóch
premier.
Dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w wysokości 350 000 zł na koncerty i na Festiwal
Gdańska Jesień Pianistyczna, na Koncerty Papieskie, Koncerty z cyklu Muzyka w
Zabytkach Starego Gdańska, Chopin nad Wodami Motławy i Gdańskie Lato Muzyczne.
Dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku 450 000 zł na realizację Festiwalu
Kultur Okno na Świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów oraz Św. Jan Od-Nowa.
Dla Muzeum Narodowego w Gdańsku 300 000 zł na prace konserwatorskie rzeźb
wchodzących w skład plenerowej Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku
Oliwskim. Na kontynuację serii filmowych prezentacji wybranych dzieł z Gdańskiej
Kolekcji Sztuki Współczesnej. Na przygotowanie i druk katalogu fotografii Widoki
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Gdańska na szklanych negatywach. Na przygotowanie i druk katalogu fotografii
Gdańsk z lat 50. Na przygotowanie i druk katalogu zbiorów NOMUS.
Dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w wysokości 100 000 zł na Festyn
archeologiczny oraz przygotowanie i wydanie katalogu wystawy stałej w Błękitnym
Baranku.
Te środki finansowe mają na celu zaangażowanie tych instytucji kultury w
prowadzenie wspólnej polityki kulturalnej Miasta. Wszystkie instytucje należą do
najważniejszych w Województwie Pomorskim, a ich działalność służy promocji
Gdańska. Dzięki przeznaczonym środkom instytucje kultury będą mogły zrealizować
dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne w pełni wykorzystując swój ogromny
potencjał twórczy i organizacyjny. Bardzo dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chciałam zapytać czy państwo prowadzicie jakieś statystyki dotyczące liczby
uczestników na poszczególnych festiwalach? Czy to jest możliwe do oszacowania?
Oczywiście mam też świadomość, że nie sposób porównać, że ten jest lepszy, bo w
nim uczestniczyło więcej osób, bo nie do tego zmierza moje pytanie, ale pytam przez
ciekawość, czy takie dane są dostępne?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Te dane są oczywiście jak najbardziej dostępne, ponieważ wydarzenia, które
odbywają się w pomieszczeniach są zawsze monitorowane, jak również są dane
zbierane z wydarzeń plenerowych, także takimi danymi oczywiście dysponujemy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani radna Imianowska bardzo
proszę.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Chciałam się zapytać czy mniej więcej może pani podać kwotę takiego druku
katalogu jaka może być przewidziana na przykład na Katalog Sztuki Współczesnej
NOMUS? Czy wiadomo jest jaka może być przybliżona kwota tego katalogu?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Szanowna pani radna, jeżeli państwo podejmą tą uchwałę i wyrażą na to zgodę my
później procedujemy na bieżąco przygotowanie umowy, do której jest dołączany
szczegółowy kosztorys i każde z tych przedsięwzięć ma swoją wycenę. Także na tą
chwilę nie. Jeżeli państwo wyrażą zgodę my wówczas zwracamy się do Marszałka
Województwa Pomorskiego o przygotowanie szczegółowej kalkulacji i na tym etapie
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jest znana ta kalkulacja, bo jest ona niezbędna do podpisania umowy. Środki są
bowiem przekazywane na podstawie umowy między Prezydentem Gdańska a
Województwem Pomorskim.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dobrze. Dziękuję pani.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, także pani kierownik bardzo dziękuję.
Przechodzimy do opiniowania druku nr 900.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 900.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Ewę Adamską – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury
w Biurze Prezydenta ds. Kultury, a następnie w wyniku przeprowadzonego
głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały, zawarty w druku nr 900. (Opinia nr 35-4/225-13/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

PUNKT – 1B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyznania
dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek
pomocniczych Miasta Gdańska – druk nr 905.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.66.2021).
Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: uchwała w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na
działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Podobnie jak w
zeszłym roku w tym roku również pani Prezydent zwraca się do Rady Miasta Gdańska
o zgodę na przyznanie takich dodatkowych środków. Te środki przyznawane są do
wysokości kwot zaoszczędzonych przez jednostki pomocnicze ze swoich budżetów i
w tej uchwale jest to łączna kwota 1 963 318 zł i środki wskazane są dla 21 Rad
jednostek pomocniczych na różne kwoty i różne przedsięwzięcia. Państwo
otrzymaliście ten projekt uchwały i te wszystkie przedsięwzięcia są wymienione w
załączniku nr 2 i tu od razu powiem, że na sesji będę zgłaszała autopoprawkę taką
techniczną, ponieważ przy przenoszeniu projektu uchwały z WORD-a do edytora
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aktów prawnych rozjechała się numeracja i taką autopoprawkę na sesji złożę, żeby
to było uporządkowane prawidłowo. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie państwo
pytania to proszę.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Powiedział: rozumiem, że to są środki, które nie zostały wydane w zeszłym roku,
tzw. rezerwa budżetowa Rad Dzielnic i teraz jakby odtwarzamy w tym roku?
Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska
Tutaj panie przewodniczący nie możemy mówić o rezerwie budżetowej, bo nie ma
takiej możliwości, ale domyślnie tak.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Mówimy o umownej rezerwie, że środki nie zostały wydane i na zasadzie
dżentelmeńskiej umowy odtwarzamy je teraz.
Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska
Tak, żeby Rady Dzielnic mogły zrealizować większe działania inwestycyjne. Jest taka
jak pan przewodniczący powiedział umowa, że mogą kumulować te środki i potem
je jakoś fajnie zainwestować w działania na terenie swojej dzielnicy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Z mojej strony to wszystko. Czy ktoś jeszcze
z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Przejdziemy do opiniowania.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 905.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Wiolettę Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 905.
(Opinia nr 35-4/226-14/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich
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Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2021 rok –
druk nr 894.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.55.2021).
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w imieniu
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Dzień dobry, witam państwa. Projekt uchwały przedstawia jednostkowe
stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla Gdańskich Nieruchomości na rok
2021. Tak jak wzorem lat ubiegłych dotacja będzie udzielana na 3 rodzaje
działalności. Pierwsza to zagospodarowanie podwórek. Drugie to utrzymanie lokali
objętych stawką odpowiednią dla najmu socjalnego, która obecnie wynosi 2,40 zł
oraz do kosztów remontów i konserwacji lokali i budynków komunalnych. We
wszystkich tych przypadkach mówimy o dofinansowaniu do 98% poniesionych
kosztów. Środki, które mamy zabezpieczone w budżecie miasta na dotację
przedmiotową to kwota 9 486 000 zł. Pozostałe środki, które są przekazywane dla
Gdańskich Nieruchomości mają charakter inwestycyjny i będą przekazywane jako
dotacja celowa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
894.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy
0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 894. (Opinia nr 35-4/22715/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zadań,
na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2021 roku – druk nr 887.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.48.2021).
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Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Dzień dobry państwu, zwracam się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie
projektu uchwały dotyczącego podziału środków pochodzących z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 22 lutego bieżącego
roku otrzymaliśmy informację z Zarządu Państwowego Funduszu odnośnie środków
przewidzianych dla Miasta Gdańska. Jest to kwota prawie 11 mln zł. Co warte
zaznaczenia jest to kwota o ponad 20% wyższa niż była to kwota zaplanowana w
ubiegłym roku. Pozwoliło to na zwiększenie poszczególnych zadań, środków
przeznczonych na poszczególne zadania. Podział środków PFRON dotyczy dwóch
rodzajów zadań, z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej. Za zadania z rehabilitacji zawodowej odpowiada Gdański Urząd Pracy.
Tutaj mamy m. in. środki na podjęcie działalności gospodarczej, środki na szkolenia,
na wyposażenie stanowisk pracy, jak również środki na zadania zlecone z
rehabilitacji zawodowej dla organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o zadania z
zakresu rehabilitacji społecznej pod nimi kryją się dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się. Środki przeznaczone na ortopedię, a także
dofinansowanie miejsc dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Takich miejsc
mamy 227 i kwota ponad 5 mln zł z całej tej puli dotyczy właśnie dofinansowania do
tych miejsc. Zwiększone środki pozwoliły na zwiększenie głównie zadania
dotyczącego turnusów rehabilitacyjnych. Tutaj co roku wzorujemy się na liczbie
złożonych wniosków i niezrealizowanych wniosków względem lat poprzednich. Jeżeli
chodzi o turnusy rehabilitacyjne tutaj mamy największy wzrost środków. W ubiegłym
roku było to zaplanowane 533 tys. zł, natomiast propozycja na 2021 rok to jest
1 500 000 zł. Pozwoliłoby to na zrealizowanie, taką mamy nadzieję, prawie
wszystkich wniosków. Te wnioski teraz do nas spływają na bieżąco i one tak
naprawdę do końca roku będą mogły do nas wpływać i zostać poddane ocenie
zespołów, które opiniują te wnioski. Dodam jeszcze, że ten podział środków
pozytywnie zaopiniowała Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i zapytał: w zeszłym roku pewnie nie udało się
wydatkować wszystkich środków chociażby na turnusy rehabilitacyjne w związku z
koronawirusem. Teraz wiemy, że te sanatoria i te turnusy mogą się odbywać, są na
ten moment otwarte, ale też nie wiemy jak ta pandemia będzie wyglądała dalej.
Rozumiem, że jak te środki nie zostaną wykorzystane to one przechodzą na kolejny
rok? Nie przechodzą? Jeżeli ich nie wykorzystamy to …
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku
To wtedy jeszcze raz przyjdziemy do państwa prosić o zmianę tej uchwały jeżeli
będziemy widzieli, że te obostrzenia się utrzymują. Na tą chwilę zgodnie z obecnym
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Rozporządzeniem Rady Ministrów do 9-go kwietnia możliwość turnusów
rehabilitacyjnych została ograniczona. W przypadku innych turnusów
rehabilitacyjnych, które nie są finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych one mogą się odbywać jeżeli uczestnik
przedstawi negatywny wynik na koronawirusa. Natomiast jeżeli chodzi o te turnusy
PFRON to one do 9-go kwietnia są ograniczone, nie można ich przeprowadzać, nie
mogą się one odbywać, więc jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywała do okresu
wakacyjnego to na pewno będziemy starali się dokonać ponownego podziału
środków. My tak robimy co roku. W większości jest to także w listopadzie, kiedy
zostają nam jakieś środki w celu pełnego wykorzystania przygotowujemy zmianę
projektu uchwały i przeznaczamy to na inne zadania. Jeżeli chodzi o turnusy
rehabilitacyjne gdyby taka sytuacja się utrzymywała to pewnie przyjdziemy szybciej,
aby można było w pełni wykorzystać te środki.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo za tą wyczerpującą odpowiedź. Nie widzę więcej pytań ze strony
państwa radnych, więc przechodzimy do opiniowania.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 887.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Męczykowskiego – Zastępcę Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego
głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały, zawarty w druku nr 887. (Opinia nr 35-4/228-16/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie skierowania do
Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie
oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu prowadzącego
szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych
oddziałach szkoły – druk nr 890.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.51.2021).
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Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie, chodzi o kolejne podejście,
o kolejną próbę, w zeszłym roku podobny projekt był składany. Taki wniosek został
skierowany do Ministra Obrony Narodowej, nie uzyskał akceptacji pomimo
pozytywnych opinii zarówno Kuratorium jak i Rady Pedagogicznej. W tym roku
również Rada Pedagogiczna już pozytywnie zaopiniowała tego typu działanie. Chodzi
o utworzenie, czy przekształcenie istniejących już innowacyjnych oddziałów
wojskowych, które działają od kilku lat już w IV Liceum Ogólnokształcącym oddział
przygotowania wojskowego. Jest to bardziej sformalizowana ścieżka kształcenia
bardziej przypominająca swego czasu funkcjonujące licea zawodowe. W tej chwili
ten oddział jest po prostu oddziałem innowacyjnym, nie powiązanym z konkretną
kwalifikacją, czy konkretnym zawodem, który uczeń po szkole mógłby nabyć.
Natomiast samo utworzenie takiego oddziału wymaga oczywiście zgody ze strony
Ministra Obrony Narodowej. Też w tym projekcie wskazujemy, że organ prowadzący
deklaruje wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania tego oddziału w kwocie
szacowanej przez nas na poziomie 50 000 zł w cyklu 4-letnim. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
890.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Sylwię Betlej – Kierownika Referatu Partycypacji
Społecznej i Rad Dzielnic, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 873. (Opinia nr 354/229-17/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

PUNKT – 4A i 4B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na
terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlania się na czas nieokreślony rodziny
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 901.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.62.2021).
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na
terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlania się na czas nieokreślony rodziny
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 902.
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.63.2021).
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekty uchwał.
Powiedziała: druki nr 901 i nr 902 są tożsame, różnicuje je załącznik, a mianowicie
rodzina, która zostanie w świetle pozytywnej opinii i przyjęcia uchwały zaproszona
do osiedlenia w mieście Gdańsku.
Szanowni państwo uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwał
umożliwiających osiedlenie się w Gdańsku rodzin narodowości polskiej z Republiki
Kazachstanu. W związku z realizacją uchwały Rady Miasta Gdańska z 1996 roku i
aktualizowanej w 2000 roku wsparcie, które rodzina otrzyma na miejscu to
możliwość wydzielenia z zasobów komunalnych mieszkania dla osiedlanej rodziny,
udzielenie również pomocy finansowej na zagospodarowanie się po przyjeździe do
Gdańska, udzielenie również członkom rodziny możliwości uzyskania zatrudnienia
czy też podniesienie kwalifikacji w związku z potrzebą zatrudnienia. Skutecznie
wniosek złożyło 13 rodzin. Pani Prezydent na początku roku wytypowała 2 rodziny.
Każda z rodzin zostanie wskutek przyjętej uchwały zaproszona imiennie. Są to
rodziny 3-osobowe. Rodzice akurat w tej sytuacji z synami, czyli w obu rodzinach są
chłopcy. Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie druku 901 i w kolejności 902.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektów uchwał, a
następnie powiedział:
Chciałbym podziękować, bo co roku jak dobrze pamiętam, już od wielu lat
przyjmujemy właśnie 2 rodziny z kresów, teraz mówimy o Kazachstanie, bardzo się
cieszę, że to jest kontynuowane i możemy w ten sposób realnie pomóc tym rodzinom
wrócić na tereny ojczyzny swoich przodków, więc jestem bardzo wdzięczny i
chciałem podziękować też za włożoną pracę i późniejszą opiekę nad tymi rodzinami,
które do Gdańska trafiają, bo one też szczególnie w tym początkowym etapie kiedy
do nas trafiają wymagają pewnie opieki, pokazania miasta, żeby mogły się tu
zaadaptować i przejść do swobodnego życia, także cieszę się, że miasto w dalszym
ciągu jakby realizuje ten program. Z mojej strony te parę słów. Więcej zgłoszeń nie
widzę, także przechodzimy do głosowania. Po kolei będziemy głosować dwa druki.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 901. (Opinia nr 35-4/230-18/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 902. (Opinia nr 35-4/231-19/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej na
zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych
funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których podmiotem tworzącym
jest Samorząd Województwa Pomorskiego – druk nr 891.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.52.2021).
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni, uprzejmie
proszę o pozytywne zaopiniowanie druku nr 891 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej na zakup
aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych
funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których podmiotem tworzącym jest
Samorząd Województwa Pomorskiego. Na rok 2021 planowana dotacja to 1,5 mln zł.
Jest to kontynuacja dotychczasowego porozumienia z Marszałkiem. Takie pierwsze
porozumienie podpisane zostało w 2018 roku. Co roku udzielana była nie tyle dotacja
co wskazywana kwota, za którą poszczególne placówki lecznicze wskazane przez
Marszałka mogą kupić sprzęt również wytypowany przez Marszałka jako ten, który
jest najbardziej potrzeby w danej placówce. W tej chwili prosimy o zmianę tego
sposobu zakupu ze względu na z jednej strony różnice kursowe, czasami drobne
dodatki sprzętowe, które są potrzebne po to, żeby dane urządzenie wpiąć po prostu
w system funkcjonujący w szpitalach, a co powodowało, że musieliśmy występować
do państwa jako do Rady o zmianę tych kwot w poszczególnych latach i czasami po
prostu to opóźniało termin zakupu. Myślimy, że tutaj po ustaleniach z Urzędem
Marszałkowskim, że ten tryb dotacji ułatwi, usprawni zakup tego sprzętu. Jeśli
państwo chcieliby informację na temat tego sprzętu, który został zakupiony w 2020
roku, 2019, 2018 proszę bardzo, mogę państwu tą listę przedstawić. Dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję. Powiedział: bardzo się cieszę, że miasto Gdańsk mimo,
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że nie jest faktycznie w posiadaniu mówiąc kolokwialnie szpitala, jak to jest w
przypadku wielu miast, jednak nie uciekamy od odpowiedzialności i wspieramy te
podmioty, które działają na naszym terenie, które zajmują się leczeniem nas
Gdańszczan i też oczywiście innych osób i cieszę się, że to wsparcie ze strony miasta
również możemy w tym roku przekazać. Oddaję głos pani radnej Czerniewskiej.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chciałabym prosić o przesłanie tej listy, może nie przedstawianie teraz, bo nie ma
co przedłużać, ale chętnie w spokojniejszej chwili sobie przeczytam. Dziękuję.
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Oczywiście prześlę tą listę do wszystkich państwa, czy na ręce pana
przewodniczącego.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze, oczywiście, dziękuję ślicznie.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 891.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 891. (Opinia nr 35-4/232-20/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

PUNKT – 5A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego
parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia
stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych
strefach – druk nr 897.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.58.2021).
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały prezentując
prezentację.
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Powiedział: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, chciałbym
udostępnić prezentację.

Szanowni państwo bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu zmiany
uchwały w zakresie stref płatnego parkowania. Generalnie zakres proponowanych
zmian obejmuje 3 przesadnie nazwanych pakietami. Pierwszy dotyczy E-kontroli,
drugi realizacji wniosków, które otrzymaliśmy po roku funkcjonowania strefy w
obecnym kształcie, trzecie to są w zasadzie zmiany kosmetyczne.
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Szanowni państwo proponowane zmiany wprowadzają definicję E-kontroli, czyli
sposobu nadzoru nad Strefą Płatnego Parkowania za pomocą różnego rodzaju
teoretycznie rozwiązań mobilnych zautomatyzowanych, niezależnych od czynnika
ludzkiego.

Generalnie planowane jest wprowadzenie takich oto pojazdów kontrolujących też Esamochodów, chcę to podkreślić, mają to być samochody elektryczne z urządzeniami
jak państwo widzicie na załączonym zdjęciu. To jest zdjęcie z Warszawy i generalnie
zakładamy podniesienie efektywności kontroli Strefy Płatnego Parkowania z
obecnych zmniejszenie liczby kierowców, którzy nie płacą za wnoszone opłaty dzisiaj
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jest to ok 9%, zakładamy, że w okolicach 1%, a może nawet i mniej udałoby się dzięki
wprowadzeniu takiej E-kontroli wprowadzić. Też dodam i podkreślę, że efektywność
tego rozwiązania generalnie jedno takie urządzenie zastępuje ok 8 kontrolerów.

Wprowadzenie E-kontroli oznacza również konieczność dostosowania kilku innych
istotnych zapisów uchwały. Chodzi przede wszystkim o zasady rozliczenia się przez
kierowcę z tytułu nie uiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w
Obszarze Płatnego Parkowania. W związku z tym, że wprowadzamy tą E-kontrolę,
czy chcielibyśmy wprowadzić tą E-kontrolę znikną w tych obszarach, gdzie będzie się
poruszał ten samochód tradycyjne kwitki za wycieraczkę.
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W takiej sytuacji opłata dodatkowa za brak opłaty za postój byłaby nie od momentu
od dnia zaparkowania czy od dnia otrzymania kwitka za wycieraczkę, bo tego by nie
było, ale od dnia otrzymania wezwania do uiszczenia tej opłaty. Zostają zachowane
dotychczasowe zasady, że w przypadku jeżeli ta opłata jest w terminie krótszym niż
14 dni kalendarzowych wynosi ona 130 zł, w przypadku dłuższych jest to 200 zł. To
jest najbardziej istotna zmiana mająca taki charakter strategiczny.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pytanie odnośnie tych opłat. Od momentu dostarczenia. W jaki sposób one będą
dostarczane? Listem poleconym? Listem zwykłym? Jak to będzie kontrolowane?
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Listem poleconym w trybie jaki przewidują przepisy, czyli dwukrotna próba
doręczenia jeżeli jest odebrany list polecony traktujemy to jako skutecznie
doręczoną przesyłkę. W przypadku 2-krotnego nie udaje się to też to traktowane jest
jako skuteczne doręczenie przesyłki poleconej.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Bardzo proszę kontynuować.

Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Proszę państwa, drugą częścią tych zmian są takie zmiany operacyjne, które
wynikają z pewnych postulatów, wniosków Rad Dzielnic, mieszkańców, którzy
zamieszkują obszary, w których jest pobierana opłata za parkowanie. Jest kilka
zmian. Pierwsza z nich dotyczy ul. Aksamitnej na terenie Starego Miasta. Ul.
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Aksamitna obecnie jest w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Na wniosek
mieszkańców budynku przy ul. Wałowej chcemy włączyć ul. Aksamitną do Strefy
Płatnego Pakowania wyłączyć ze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Wynika
to stąd, że ci mieszkańcy mają faktycznie ograniczone możliwości parkowania poza
ul. Aksamitną dlatego też na ich wniosek wnosimy, prosimy o pozytywne
zaopiniowanie tej zmiany wyłączającej ul. Aksamitną ze Śródmiejskiej Strefy
Płatnego Parkowania.

Kolejna zmiana jest to poszerzenie strefy płatnego parkowania w rejonie Gdańskiego
Centrum Klinicznego o tzw. odcinek leśny ul. Smoluchowskiego, czyli pomiędzy
skrzyżowaniem z ul. Cygańską Górą a ul. Jarową. Jest to obszar dzielnicy Wrzeszcz
Górny, ale ten obszar wszedłby do sektora BAN, czyli sektora Aniołków. Jest na to
pozytywna uchwała dzielnicy Wrzeszcz Górny.
Kolejna zmiana dotyczy także Wrzeszcza Górnego na wniosek Rady Dzielnicy
proponowane jest rozszerzenie sektora AWG Strefy Płatnego Poboru Opłaty o ul.
Słowackiego, ul. Reymonta, fragment ul. Chrzanowskiego.
Jeszcze jedna teoretycznie mogłoby się wydawać, drobna zmiana, ale z punktu
widzenia mieszkańców mieszkających na granicy poszczególnych sektorów bardzo
istotna. W tej chwili w zasadzie jeżeli budynek przynależy do danego sektora to w
tym sektorze mieszkaniec miał prawo wykupu abonamentu dla mieszkańców w
Strefie Płatnego Parkowania. Niestety powodowało to takie sytuacje w kilku
lokalizacjach na terenach Gdańska, że z jednej strony on miał te swój przydział
adresowy, ale tak się składało nieszczęśliwie, że większość miejsc postojowych w
jego sąsiedztwie znajdowało się już w drugim sektorze. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom tych mieszkańców wprowadzamy możliwość wyboru sektora dla tych,
którzy mieszkają na granicy pomiędzy sektorami, możliwość wyboru, w którym
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sektorze chcieliby wykupić abonament. Zaznaczam, że będzie możliwość wyboru
jednego z tych sektorów. To już wszyscy mieszkańcy są mniej więcej zorientowani
która lokalizacja jest dla nich najkorzystniejsza.
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Kilka naprawdę drobnych zmian w uchwale. Generalnie w definicji kontrolera Strefy
Płatnego Parkowania chcemy zmienić, że kontrolowanie pojazdów dotyczy Obszaru
Płatnego Parkowania, a nie tak jak było dotychczas Strefy Płatnego Parkowania.
Wynika to stąd, że zmiana przepisów wygenerowała nam dodatkowy jeszcze
nazwijmy to przedmiot, podmiot, jakim jest Śródmiejska Strefa Płatnego
Parkowania, co w takiej sytuacji troszeczkę poprzednia definicja kłóciła się właśnie
z tym rozszerzonym zakresem obszarów, gdzie może być pobierana opłata. W tej
chwili rozszerzamy to o taki zapis Obszary Płatnego Parkowania.
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Druga zmiana to jest pomyłka pisarska, która była w poprzedniej uchwale, gdzie ze
Strefy Płatnego Parkowania została wyłączona ul. Leczkowa co niestety było błędem
i ten błąd w tej propozycji, którą prosimy o zaopiniowanie regulujemy.

Ostatnia rzecz to jest także sprawa kosmetyczna, czyli zapisy dotyczące
umieszczania identyfikatorów stawki zerowej lub karty N+. W poprzednich zapisach
był zapis, że powinny być umieszczane za przednią szybą pojazdu. W tej chwili
chcemy to zrobić już jednoznacznie, należy koniecznie zamieścić za przednią szybą
pojazdu.
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Dodatkowo Autopoprawką wnosimy o korektę załącznika, gdzie niestety nastąpiła
taka sytuacja, że nałożyły się 2 sektory. W tej chwili nie są tu pobierane na Al.
Zwycięstwa opłaty, ale w momencie gdyby zaistniała konieczność czy był wniosek
Rady Dzielnicy, mieszkańców o wprowadzenie tam poboru opłaty był taki błąd w
przygotowanych dokumentach, które poprzez Autopoprawkę chcielibyśmy
zredukować. Bardzo dziękuję i wnoszę o pozytywne zaopiniowanie.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Dziękuję. Mam jedno pytanie, jeden komentarz, wrócę do pomysłu zakupu tych
pojazdów, które miały w sposób elektroniczny kontrolować poniesienie tej opłaty za
parkowanie. Pytanie jest takie czy wiecie państwo jaki jest koszt zakupu jednego
takiego pojazdu? Jeśli dobrze pamiętam z prezentacji wspomniał pan, że planujecie
państwo zakupić dwa takie pojazdy i czy zestawialiście ten koszt z ewidentną
oszczędnością wiążącą się z brakiem konieczności pracy tych 8 kontrolerów.
Interesuje mnie to zestawienie finansowe, czyli koszt zakupu tych dwóch pojazdów
jako wydatek i ta oszczędność polegająca na braku konieczności zatrudniania 8
kontrolerów.
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Jeżeli chodzi o pewną strategię jeżeli chodzi o te pojazdy autonomiczne to
zakładamy w tej chwili jeden. Chcielibyśmy go też przetestować w warunkach
miejskich. Mamy doświadczenia z Warszawy. Mamy doświadczenia z miast
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zachodnioeuropejskich, ale zawsze doświadczenia własne jakoś są najbardziej
wiarygodne, więc póki co byłby to jeden pojazd na zasadzie umowy dzierżawy.
Roczna umowa dzierżawy jednego urządzenia, nie pojazdu, bo pojazd jest nasz, to
jest nasza własność, ale urządzenia łącznie z całym systemem windykacyjnym, czyli
automatycznego wydania wezwania do uiszczenia opłaty to jest koszt ok 500 000 zł
rocznie. Na dzień dzisiejszy nie planujemy, dopóki jeszcze nie zbierzemy
doświadczeń nie planujemy redukcji zatrudnienia czy korekt jeżeli chodzi o zapisy o
umowy z firmami zewnętrznymi na obsługę Strefy Płatnego Parkowania, ale na bazie
tych doświadczeń, które zbierzemy nie wykluczam, że takie działania będą również
podjęte.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze na ten komentarz, który zapowiedziałam wcześniej.
On dotyczy tej drugiej części pana prezentacji, to tylko chcę wyrazić swoje
zadowolenie, że miasto Gdańsk słucha swoich mieszkańców, słucha Rad Dzielnic i
reaguje na ich postulaty. Dziękuję bardzo.
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Dziękuję.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Pani radna w zasadzie mnie uprzedziła z pytaniem, bo też chciałem zapytać o jakąś
możliwą strategię pana dyrektora, strategię rozwoju tego typu windykacji
zelektryfikowanej, aczkolwiek mamy te z naszego prawie, że podwórka
warszawskiego doświadczenia i jak rozumiem z nich rzeczywiście ten procent, jeden
procent czy około jednego procenta ta wartość wynika, że tylko tyle osób mniej
więcej po już chyba roku działalności tego typu sprzętu w Warszawie nie płaci za
postój?
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Tak. Ja jeszcze zwrócę uwagę, że w tej chwili Warszawa jest w trakcie zakupu
trzeciego już samochodu. Ich doświadczenia na tyle są pozytywne, że ciągle
rozszerzają ten zasób tego typu urządzeń w służbach miejskich. Nie wykluczam, że
my pójdziemy tą samą drogą, ale na początek chcielibyśmy uruchomić jeden,
zobaczyć jak to się sprawdza, co ewentualnie jeszcze byłoby konieczne do
przygotowania systemu, który by sprawnie to zautomatyzował tą kontrolę, ale
Warszawa jest chyba najlepszym w Polsce przykładem, że to faktycznie działa.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Pozwolę sobie jeszcze na drugie, krótkie pytanie, bo jak wiemy prowadzimy politykę
Stref Płatnego Parkowania głównie w celu, taki był główny argument, rotacji
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samochodów, żeby rzeczywiście te miejsca postojowe można było znaleźć, ale też,
żeby nie zachęcać zbytnio w niektóre rewiry, żeby użytkować inne pojazdy
komunikacji także publicznej, wiec tutaj taki jest nacisk, natomiast z drugiej strony
oczywiście płatne parkowanie również wiąże się z przychodami dla Gminy i takie
pytanie brzmi czy przewiduje się wzrost przychodów, bo jak wiemy sam ten system
kosztuje, utrzymanie tego systemu kosztuje, czy przewiduje się jakiś wzrost właśnie
przychodów Gminy?
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Szanowni państwo w ubiegłym roku dochody w zasadzie ze Strefy Płatnego
Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to było ok 15 mln zł.
Szacujemy, że generalnie zmniejszenie tej liczby osób nie płacących spowoduje, że
te dochody będą wzrastać, aczkolwiek ja nie liczyłbym tu na jakiś duży wzrost.
Proszę pamiętać, że te 9% niepłacących jeżeli się przekonają o niezawodności tego
sytemu, że po prostu nie opłaca się nie płacić, zaczną płacić, w związku z tym
oczywiście to jest wzrost dochodów tej stałej opłaty za płatne parkowanie, ale mam
nadzieję i liczę na to, że nie będzie tych opłat dodatkowych, że jak najmniej będzie
tych opłat dodatkowych, mieszkańcy, kierowcy będą płacić za postój. Oczywiście
troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku rozszerzania stref. Tam jednak
spodziewamy się, że będą to dodatkowe miejsca, które jakiś tam dochód będą
przynosić, chociaż też bym nie specjalnie widział np. w rejonach Słowackiego czy ul.
Reymonta, gdzie w dużej mierze są to parkujący mieszkańcy, a wpływy z
abonamentów nie są na tyle duże, żeby nawet pokrywać koszty rozbudowy strefy,
nie temu ona służy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pan powiedział o jakimś błędzie technicznym
w ostatniej uchwale ul. Leczkowa, czyli po prostu państwo zapomnieliście ująć w
zestawie ulic dotyczącej wcześniejszej Strefy Płatnego Parkowania zgłoszonej?
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Jeżeli chodzi o ul. Leczkowa tam pierwotnie miała iść granica Strefy Płatnego
Parkowania i dlatego ona została wpisana i co więcej wyłączona ze Strefy Płatnego
Parkowania. Później uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wskazał, że ta granica
powinna iść po linii torów kolejowych i mówiąc wprost nie zauważono tego, została
ta Leczkowa, wprawdzie dano granicę na linii torów kolejowych, ale nie usunięto
Leczkowa ze spisu tych ulic nazwijmy je granicznych, w związku z tym tak
niefortunnie zostało, że jest jakby cały obszar tego Wrzeszcza Dolnego z
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wyłączeniem ul. Leczkowa. Wprawdzie nie ma tam w tej chwili pobieranej opłaty,
ale tak nie powinno być.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie jeżeli chodzi o ten pojazd, który
będzie się zajmował tą E-kontrolą, bo w tej chwili kupujemy jeden pojazd do Ekontroli? To jest rodzaj testu?
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Dzierżawimy samo urządzenie, bo jeżeli chodzi o samochód to będzie nasz miejski
samochód. Jeżeli to przyniesie takie efekty jak się spodziewamy to zakładam, że za
tym pójdą jeden czy może nawet dwa kolejne urządzenia, które będziemy chcieli
uruchomić.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dobrze, dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, bo jeżeli się spodziewamy, że
zmniejszy się liczba osób niepłacących z 9% do 1% tak jak to jest w innych miastach
to czy też macie zamiar prowadzić jakąś akcję informującą mieszkańców, że coś
takiego w ogóle będzie miało miejsce, żeby uprzedzić mieszkańców czy tych
parkujących.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani radna staram się zrozumieć pytanie, jakby mamy płacić teraz za kampanię
informacyjną dla osób, które uchylają się od płacenia za parkowanie mimo, że
wiedzą, że powinni go płacić. Ci uczciwi, którzy płacą i wiedzą, że stają w Strefie
Płatnego Parkowania wiedzą, że muszą płacić. Teraz nie będziemy wydawać środków
na kampanię informacyjną dla osób, które tej opłaty unikają. Dla mnie to by było
wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Szanowni państwo wydaje mi się, że znaleźliśmy salomonowe wyjście z tego tematu,
bo jak państwo na pewno zauważyli ostatnio dosyć często się pojawiały w mediach
informacje o tym, że taki pojazd po Gdańsku będzie jeździł. Zakładam, że przed jego
uruchomieniem jeszcze kilka takich artykułów się pojawi.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dziękuję, bo mi właśnie o to chodzi, żeby informować, żeby zapobiegać od razu, nie
jako rodzaj kampanii promocyjnej, tylko tak jak pan powiedział, że informujemy,
dajemy przymus.
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Pan Tomasz Wawrzonek – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i
Zieleni
Postaramy się, żeby jeszcze nasze najbardziej popularne media lokalne miały
pożywkę i miały co pisać przed uruchomieniem tego systemu.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Oto mi chodzi, dziękuję.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Wyczerpaliśmy listę pytań, więc przejdziemy do
opiniowania.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 897.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Tomasza Wawrzonka – p.o. Zastępcy Dyrektora Gdańskiego
Zarządu Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 897. (Opinia nr 354/233-21/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

PUNKT – 5B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg –
druk nr 899.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.60.2021).
Pani Anna Bobrowska – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, zwracam się z prośbą
o pozytywne zaopiniowanie druku nr 899 projektu uchwały Rady Miasta Gdańska
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych i pierwsza zmiana, którą proponujemy dotyczy zajęcia
pasa drogowego na wyłączność pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W
ostatnim czasie pojawiła się potrzeba postawienia pojemników na zużyty sprzęt
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elektryczny i elektroniczny w naszej przestrzeni miejskiej i w wyjątkowych
przypadkach może się tak zdarzyć, że będzie potrzeba ustawienia tych pojemników
w pasach drogowych. W naszej uchwale w paragrafie 5 wiersz 10 tabela pozycja 9
mamy taką pozycję pojemniki do selektywnej zbiórki papieru, szkła, metali i
tworzyw sztucznych i teraz chcielibyśmy dodać oraz zużytego sprzętu eklektycznego
i elektronicznego i jest to uzupełnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych i taką zmianę chcielibyśmy wprowadzić. Druga zmiana to kontynuacja
obniżenia stawek za zajęcia pasa drogowego pod stoiska handlowe na Głównym
Mieście i tu jest stawka do wysokości 3 zł byśmy chcieli obniżyć w okresie od 1 maja
do 30 czerwca oraz stawek za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne.
Tutaj obniżka to jest również kontynuacja tej obniżki o 2/3 stawki i to w obszarze
śródmiejskim do 60 groszy za 1 m² za dzień, a w pozostałej części miasta do 30 groszy
za 1 m² za dzień również w okresie od 1 maja do 30 czerwca. Propozycja tych zmian
jest z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców w branży handlowej i gastronomicznej wynikająca właśnie z tych
ograniczeń wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i mamy
nadzieję, że zmniejszy to obciążenie jakie będą ponosić przedsiębiorcy, którzy
prowadzą działalność w pasie drogowym. Proszę o pozytywną opinię do druku.
Dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego
w druku nr 899.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Annę Bobrowską - Zastępcę Dyrektora Gdańskiego Zarządu
Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 899. (Opinia nr 35-4/234-22/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Uchwały Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia
2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w
Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania
jej statutu – druk nr 885.
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.46.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, bardzo
proszę o pozytywną opinię dla przedłożonej uchwały. Jej celem jest przyjęcie tekstu
jednolitego uchwały właśnie związanej z powołaniem Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych. Uchwała z 2016 roku była zmieniana przez ostatnie 4 lata, właściwie 5
lat, 11 – krotnie. Ostatni raz w styczniu tego roku polegało na wprowadzeniu
harmonogramu przejęcia obsługi kadrowej pozostałych nie objętych dotychczas tą
obsługą placówek oświatowych w związku z tym mamy w tej chwili cały katalog szkół
objętych obsługą i finansowo-księgową i kadrowo-płacową z harmonogramem
przejęcia ostatnich 93 placówek i wydaje się, że już jest dobry czas na to, żeby
ogłosić tekst jednolity tej uchwały ponieważ już w tej chwili wydaje się, że nie
powinny być już wprowadzane zmiany, a jeżeli już to będzie ich niewiele w
najbliższym czasie. Żadnych innych zmian poza ogłoszeniem tekstu jednolitego nie
wprowadzamy do tej uchwały. Dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego
w druku nr 885.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1
głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 885. (Opinia nr 35-4/235-23/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

PUNKT – 7
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz
gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na
terenie Miasta Gdańska – druk nr 888.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.49.2021).
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo takie zwolnienie
obowiązywało do 31 grudnia 2020 roku i obowiązywało na podstawie rozporządzenia
Komisji Europejskiej i uchwały Rady Miasta 1059 z 16 stycznia 2014 roku. 2 lipca
zeszłego roku Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2020/972 przedłużono
obowiązywanie do 31 grudnia 2023 roku Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr
1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku, na podstawie którego Rada Gminy może udzielić
pomocy de minimis. Korzystając z tej możliwości proponujemy przedłużenie
możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców,
którzy funkcjonują w specjalnej strefie ekonomicznej. Jest to przedłużenie o 3 lata.
W zeszłym roku z takiej pomocy skorzystało 10 przedsiębiorców i wartość udzielonej
ulgi to jest 790 000 zł. W bieżącym roku szacujemy, że będzie to nadal 10
przedsiębiorców i przewidywana kwota ulgi to jest 540 000 zł. Mając na uwadze i
możliwość przedłużenia takiej ulgi jak i zważywszy na stan epidemii wydaje się, że
jest to uzasadniona pomoc dla przedsiębiorców. Bardzo proszę o pozytywną opinię.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego
w druku nr 888.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 888. (Opinia nr 354/236-24/2021).
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji, oddając głos dodała komentarz,
że bardzo cieszy się, że komisja przedłożyła taką możliwość i wydaje jej się, że
gdybyśmy mieli z niej nie skorzystać to byłoby to wyrazem jakiegoś elementarnego
braku logicznego myślenia. Cieszy się, że myślimy o przedsiębiorcach i ma nadzieję,
że po pozytywnym przegłosowaniu tej uchwały już na sesji Rady Miasta Gdańska, że
to właśnie pozwoli tym przedsiębiorcom po prostu pozostać w strefie, także jest jak
najbardziej za.
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

PUNKT – 8
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
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gruntów, budynków lub budowli związanych z działalnością produkcyjną lub
badawczo-rozwojową w zakresie wdrażania technologii proekologicznych – druk
nr 889.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.50.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo radni przedłożona uchwała
pozwoli na zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców. Zwolnienie
dotyczy całego miasta, przedsiębiorców, którzy planują zrealizowanie nowych
inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowych i związanych z działalnością
produkcyjną na terenie miasta i znowu korzystamy z możliwości jaka pojawiła się
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 grudnia 2020 roku, którym to
wydłużono termin obowiązywania do 31 grudnia tego roku z 31 grudnia poprzedniego
roku właśnie możliwość udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości działalności
na terenie miasta i tak: warunkiem skorzystania z tej pomocy jest po pierwsze
zrealizowanie nowej inwestycji o wartości ponad 100 mln zł, złożenie zgłoszenia,
którego druk i formularz jest jednym z załączników do przedłożonej uchwały.
Zwolnienie będzie tak naprawdę obowiązywało do końca tego roku i również,
ponieważ jest taka możliwość wydaje się uzasadnionym umożliwienie
przedsiębiorcy, który zrealizuje nową inwestycję o wysokiej wartości skorzystanie z
tej pomocy, która ma charakter pomocy regionalnej inwestycyjnej. Dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chciałam zapytać o warunek zrealizowania tej inwestycji na kwotę minimum 100 000
zł.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
100 mln zł.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Ok i ona by miała być zrealizowana w jakim czasie? To zwolnienie od podatku
rozumiem, że mówimy do końca tego roku, a dowód zrealizowania tej inwestycji w
jakim okresie?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
To tak naprawdę warunkiem jest rozpoczęcie tej inwestycji w bieżącym roku, czyli
w momencie uzyskania pozwolenia na budowę.
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Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Czyli rozpoczęcia, nie sam fakt już dokończenia, nie sfinalizowania, tylko
rozpoczęcie.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Samo rozpoczęcie, bo to jest podatek od nieruchomości tej nieruchomości, która
dzisiaj jest dostępna i rozporządzana przez inwestora, który będzie rozpoczynał taką
inwestycję, ale tak jak mówię, to musi być inwestycja rozpoczęta w bieżącym roku.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Czyli wspomniała pani Skarbnik, że pozwolenie na budowę.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Tak, jest tym momentem, który umożliwia skorzystanie z tej pomocy i tak naprawdę
to rozpoczęcie musi nastąpić po przyjęciu tej uchwały.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Dziękuję.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 889.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 889. (Opinia nr 354/237-25/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

PUNKT – 9
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 892.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.53.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Dwie duże uchwały, pierwsza, czyli zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Zarówno zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i późniejsza
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uchwała czyli zmiany w budżecie są podyktowane głównie domknięciem rozliczenia
roku 2020 i wprowadzeniem zarówno z jednej strony wolnych środków do
tegorocznego budżetu jak i odtworzenie zadań niedokończonych, wymagających
zabezpieczenia finansowania w tym roku i w kolejnych latach i to dotyczy zarówno
przedsięwzięć inwestycyjnych jak i bieżących.
W dużych kwotach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzamy wolne środki
po rozliczenie zeszłorocznego budżetu w kwocie 319 mln zł, co pozwala na
zmniejszenie kredytu lub zapotrzebowania na finansowanie dłużne np. obligacji w
bieżącym roku o kwotę 201 mln zł i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
proponujemy przeniesienie planowanych kredytów, obligacji w kwocie 201 mln zł na
kolejne lata i tu jest dodatkowa uwaga, że z tych 201 mln zł zmniejszanego kredytu
na lata 2022-2024 planujemy odtworzenie kredytu w wysokości 101 mln zł, 100 mln
zł to jest kwota o jaką zmniejsza się planowane zadłużenie na koniec 2024 roku i to
będzie ewentualna kwota potencjalna do wprowadzenia do limitów na realizację
inwestycji w kolejnej perspektywie unijnej, która prawdopodobnie w 2023-2024 r.
będzie wchodziła w fazę intensywnego inwestowania w nowe projekty. To jeśli
chodzi o kredyty.
W bieżącym roku i w latach kolejnych zwiększamy dochody, w bieżącym roku to jest
kwota 182 mln zł. Są to odtworzenia dochodów inwestycyjnych unijnych
niezrealizowanych w latach poprzednich oraz pozostałe dochody bieżące, łącznie 182
mln zł, z czego 40 mln zł to są dochody bieżące, 142 mln zł dochody majątkowe.
Równolegle zwiększamy wydatki. Te finansowane są zarówno wolnymi środkami z
zeszłego roku jak i dodatkowymi dochodami. Wydatki w bieżącym roku to 301 mln
zł, z czego 40 mln zł to są wydatki bieżące, o których będzie mowa przy okazji
omawiania budżetu, 261 mln zł wydatki majątkowe.
Już wchodząc w szczegóły, w zakresie dochodów majątkowych na realizację zadań
inwestycyjnych, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii
Europejskiej odtwarzamy w bieżącym roku 119 363 000 zł, w 2022 roku 49 806 000
zł, w 2023 r. 6 282 000 zł co daje razem samych dochodów unijnych w przeciągu tego
roku i dwóch najbliższych latach kwotę 175 451 000 zł. Ponadto wprowadzane są
dochody na realizację zadań bieżących, dochody również z funduszy unijnych, łączna
kwota za lata 2021 – 2022 to 8 209 000 zł, z czego w bieżącym roku 9 202 000 zł i
zmniejszenie w 2022 r. o 993 000 zł.
Kolejna grupa to zmiany w przedsięwzięciach czyli zmiany w wydatkach i tak mamy
poszczególne grupy zmian w wydatkach.
W limitach wydatków na przedsięwzięcia w związku z odtworzeniem
niewydatkowanych w pełni wydatków inwestycyjnych i majątkowych, które były
planowane na rok 2020 odtwarzamy w 2021 roku wydatki na poziomie 190 mln zł, w
2022 r. na poziomie 16 400 000 zł i w 2023 r. 8 067 000 zł. Wykaz przedsięwzięć na
realizację, których odtwarzane są środki stanowi tabela 1A w uzasadnieniu do
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Łączna kwota odtworzenia
wydatków na projekty finansowane z funduszy unijnych to jest 214 499 000 zł.
Ponadto w przedsięwzięciach zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
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dokonuje się przesunięć między projektami. Mamy 6 projektów, które w latach 2021
– 2023 bilansują się na zero czyli przesunięcia między projektami i przesunięcia w
latach bilansują się na zero, czyli przesuwamy z bieżącego roku na przyszły rok 18,5
mln zł na projekt unijny Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
oświatowych oraz sportowych. Jest to przesunięcie związane z aktualizacją
harmonogramów realizacji zadań składających się na projekt. Przesunięcie środków
z tego roku na dwa kolejne lata Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w
Gdańsku. Przesuniecie z bieżącego roku 737 000 zł i z 2022 r. 665 000 zł na rok 2023
r. to jest przedsięwzięcie Rewitalizacja Obszaru Nowego Portu w Gdańsku.
Przesunięcie w latach środków na Rewitalizację Oruni oraz przesunięcie z bieżącego
roku na rok przyszły kwotę 8 755 000 zł na rozbudowę ul. Budowlanych.
Ponadto dokonuje się również zmian w limitach wydatków majątkowych na
przedsięwzięcia inwestycyjne i to są przesunięcia zmiany wynikające ze zwiększenia
o dodatkowe środki. Lista projektów objętych zmianami stanowi tabela nr 1C w
uzasadnieniu do przedłożonej uchwały.
Jeśli chodzi o bilans to zwiększamy w 2021 r. 20 400 000 zł, w 2022 r. dokładamy
30 258 000 zł, w 2023 r. również zwiększamy wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie
o 14 089 000 zł. Łącznie dodatkowych środków na najbliższe 3 lata dokładamy w
ramach tak naprawdę zagospodarowania wolnych środków z poprzedniego roku w
wysokości 64,8 mln zł.
Kolejna grupa czyli zmiany wydatków na wydatki o charakterze bieżącym projektów
finansowanych z funduszy unijnych i tak w 2021 r. zwiększamy wydatki o kwotę
14 979 000 zł i w 2022 r. zmniejszamy o 879 000 zł.
Poza odtworzeniami i zwiększeniami wydatków limitów na projekty już istniejące w
Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonujemy kolejnych zmian i tak w projekcie
CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS zwiększamy w
bieżącym roku plan wydatków o kwotę 393 000 zł. Jest to przesunięcie i odtworzenie
wydatków z roku poprzedniego pokrytych również dochodami.
Kolejne zwiększenie jest to odtworzenie wydatków w ramach wydatków bieżących
niewydatkowanych w zeszłym roku zwiększenie o 7 000 zł wydatków na bieżący rok
na Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy.
Przesuwamy 1 mln zł w ramach przedsięwzięcia Prace konserwatorsko-budowlane w
Kościele Mariackim w bieżącym roku zmniejszamy o 1 mln zł wydatki przenosząc tę
kwotę na 2026 rok.
Kolejna zmiana jest to zmniejszenie limitów w bieżącym roku i w ogóle limitów
całego przedsięwzięcia polegającego na Przygotowaniu i organizacji Europejskiego
Jamboree 2020 w związku z tym, że odwołano te imprezy co powoduje, że zmniejsza
się limit w 2021 r. o kwotę 2 015 000 zł i sposób rozdysponowania tych środków
będzie zaprezentowany w ramach omawiania budżetu. Między innymi przesuwa się
na zwiększenie wydatków na modernizację w budynkach komunalnych w wysokości
1 mln zł.
Ponadto zwiększa się planowane wydatki dokapitalizowania czyli wydatki majątkowe
na Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z czego w 2022 r. zwiększa się
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limit o kwotę 25 889 000 zł, w 2023 r. zwiększa się limit o kwotę 26 616 000 zł. W
ramach zwiększonego dokapitalizowania Gdańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego planuje zrealizować w 2022 r. 4 budynki wielorodzinne z 96 lokalami, w
2023 r. 2 budynki z 72 lokalami.
TBS Motława, bo również tej spółki dotyczy dokapitalizowanie w 2022 r. planuje
zbudować 1 budynek z 30 lokalami przy ul. Piotrkowskiej oraz 1 budynek z 18
lokalami przy ul. Szklana Huta, a w 2023 r. 1 budynek z 30 lokalami przy ul.
Piotrkowskiej oraz 1 budynek z 60 lokalami przy ul. Człuchowskiej. Dodatkowo
wprowadza się dodatkowe środki w ramach Programu Budowy Mieszkań Komunalnych
w tym ekologicznych realizowanych przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną. To jest
dokapitalizowanie spółki. W 2021 r. zwiększamy o kwotę 1 mln zł, w 2022 r. o kwotę
9 850 000 zł i w 2023 r. o kwotę 4 654 000 zł i w ramach tych środków spółka w
bieżącym roku przygotuje dokumentację na budowę budynków planowanych na dwa
kolejne lata i to są inwestycje przy ul. Ogińskiego to jest 58 lokali mieszkalnych oraz
Dolne Młyny 25 lokali mieszkalnych, a w 2023 r. przy ul. Reformackiej 38 lokali oraz
przy ul. Platynowej 19 lokali mieszkalnych.
Ponadto dodaje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej nowe przedsięwzięcia i tak
projekt o nazwie Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+.
Ustala się limit wydatków w 2021 r. w kwocie 985 625 zł i to jest całkowita planowana
wartość tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w zeszłym roku i
będzie kontynuowane w tym roku.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nową inwestycję polegającą na
budowie filii Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy
ul. Wodnika. To jest Gdańsk Osowa. Przedsięwzięcie ma wartość 20 000 000 zł i
wprowadzamy środki w 2022 r. 8 000 000 zł i w 2023 r. kwota 12 000 000 zł.
Kolejne przedsięwzięcie rozbite na 2 lata w łącznej wartości 11 200 000 zł polegające
na budowie 3 naziemnych przejść i przejazdów rowerowych w Gdańsku. W bieżącym
roku planujemy wydatkować na to przedsięwzięcie 7 200 000 zł, w przyszłym roku
jest to kwota 4 000 000 zł, a przejścia zlokalizowane są w rejonie Bramy Wyżynnej
na wysokości przystanków tramwajowych Uniwersytetu Medycznego oraz w obrębie
skrzyżowania Rzeczpospolitej i Legionów/Hynka.
Ostatnie przedsięwzięcie polegające na budowie nowej infrastruktury
gastronomicznej w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wprowadzamy w 2022 r. kwotę
5 600 000 zł. Jest to przedsięwzięcie zaplanowane na jeden rok. Celem tego
przedsięwzięcia jest zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego,
zwiększenie jego atrakcyjności w postaci nowoczesnej bazy gastronomicznej
zlokalizowanej właśnie na terenie tego miejsca czyli Ogrodu Zoologicznego. To są
najważniejsze zmiany. Bardzo proszę o pytania jeśli są oczywiście.

Dyskusja
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Głównie chodzi mi o przesuniecie na rok 2022 rewitalizacji kilku miejsc. Właściwie
czym to jest spowodowane? Mamy przesuniecie na rok 2022 Rewitalizacja Biskupiej
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Górki, Starego Chełmu w Gdańsku. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego
wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z
Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku. Mnie interesuje
czy nie możemy tego zrealizować w tym roku, z jakich powodów, chciałabym
wiedzieć.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
To jest tak, że te projekty obejmują stare dzielnice, gdzie ingerencja w starą tkankę
miejską, infrastrukturę wymaga uzgodnień, w tym uzgodnień z Pomorskim
Konserwatorem Zabytków. Trwały opracowania dokumentacji i przedłużają się
pozyskanie pozwoleń na budowę. Chciałabym też jeszcze zwrócić uwagę i zaznaczyć,
że poza przesunięciami środków w ramach tych projektów na te same projekty
zwiększamy plan wydatków co oznacza, że po opracowaniu dokumentacji
zaktualizowano kosztorysy i w tej chwili aby móc zaciągnąć zobowiązania, czyli
podjąć przetargi i je rozstrzygać konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie środków,
więc przesuniecie i zabezpieczenie środków ma na celu zamknięcie i domknięcie tych
projektów w zakładanym czasie ponieważ to są projekty unijne zrealizowanie
pełnego zakresu do końca 2023 r. z uwzględnieniem również zmian wnoszonych na
etapie przygotowywania projektów dokumentacji.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Jeżeli chodzi o przebudowę Węzłów Integracyjnych, bo to są zupełnie inne projekty
akurat mnie interesują Węzły Integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz
trasy dojazdowe do Węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Co z tymi projektami,
bo też przesuwamy środki.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Jeśli chodzi o ogólne założenia to tak jak założenia związane z rewitalizacją czyli
pozyskiwanie dokumentacji i przesunięcie terminu realizacji. Jeśli chodzi o
szczegóły, patrzę, czy mam gdzieś opisane, jeżeli nie to może jest z nami ktoś z
Wydziału Projektów Inwestycyjnych, kto będzie w stanie szczegółowo zreferować?
Nie ma nikogo z Wydziału? Poproszę o szczegółowe przygotowanie odpowiedzi na to
pytanie.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Jeżeli można by było prosić, to jest to taki temat, który na pewno jest dla nas pilny,
prawda, przygotowanie tych Węzłów dlatego coś więcej chciałabym wiedzieć.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Poproszę droga mailową do Komisji pani Skarbnik prześle, żeby wszyscy radni
otrzymali powody tych przesunięć i pani radna jeszcze jakieś pytania?
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Nie, dziękuję.
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Bardzo proszę Osowa, nie wiem, kto się kryje pod tą nazwą.
Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa
Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu. Mam pytanie pani
Skarbnik, bo przepraszam pani wyliczenia były bardzo długie i bardzo dokładne i już
w pewnym momencie się po prostu zgubiłem, proszę mi powiedzieć czy kwestia
remontu ul. Kielnieńskiej jest zabezpieczona w Wieloletnim Planie czy też nie? Bo
usłyszałem rozbudowa ZSO jak najbardziej tak w latach 2022-2023. Bardzo długo
rozmawiamy o ul. Kielnieńskiej i chciałbym dowiedzieć się czy ona się tam znajduje
w Wieloletnim Planie?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Wydaje mi się, że wyodrębnionego przedsięwzięcia czyli nazwanego Rozbudowa ul.
Kielnieńskiej nie ma, ale to nie oznacza, że nie ma środków na to przedsięwzięcie.
Ono może się kryć w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa Dróg Lokalnych. Na pewno
zwiększamy, szukam tego miejsca, gdzie zwiększamy wydatki na to przedsięwzięcie,
zaraz powiem ile w kolejnych latach, czytam budowa i przebudowa dróg lokalnych
łącznie zwiększamy o 14 mln zł wydatki w latach 2021-2023 i szukam jakie wchodzą
w to miejsce ulice.
Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa
Byłbym wdzięczny za upewnienie się, ponieważ projekt, który jest aktualnie nie
wiem, czy jest w takcie procedowania czy już jest zakończony, bo to były kwestie
dopieszczenia tego projektu tak, aby odpowiadał m. in. panu Remigiuszowi
Kitlińskiemu czy Radzie Dzielnicy, tutaj te wstępne wyliczenia na pewno są już gdzieś
do zdobycia ile ta droga mogłaby kosztować i bardzo mi zależny na tym, żeby to
gdzieś tam zostało wyszczególnione chociaż w takiej podliście tych ulic, które będą
wykonywane. Bardzo dziękuję.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo panu radnemu, dziękuję pani Skarbnik. Czy są pytania do druku
jeszcze? Jan Perucki bardzo proszę.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dosłownie jedno pytanie właśnie też w
temacie Kielnieńskiej, bo ja się boję, też pani Skarbnik powiedziała, że to jest kwota
bodajże ok 14 mln zł, tak usłyszałem.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Na cały pakiet dróg lokalnych.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Właśnie tym bardziej biorąc pod uwagę, że to jest program, który by przewidywał
prawdopodobnie kilka zadań pod tą nazwą to tym bardziej się boję, że przy
gabarytach tak dużej inwestycji jaką byłaby realizacja w zasadzie od nowa ul.
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Kielnieńskiej to boję się, że nawet kwota 14 mln zł byłaby za mała, a tym bardziej
w takiej sytuacji kiedy musimy „podzielić” te pieniądze na kilka zadań
inwestycyjnych, więc myślę sobie reasumując na podstawie tej zabezpieczonej
kwoty, że faktycznie chyba w Wieloletniej Prognozie ta inwestycja nie została w
dalszym ciągu, z ubolewaniem stwierdzam, zabezpieczona. Dziękuję.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Myślę, że nie musi być tak źle, ponieważ to co powiedziałam te 14 mln zł to jest
kwota zwiększenia puli już zabezpieczonych środków w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Próbuję znaleźć ile ostatecznie jest w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, ale według mojej pamięci rocznie rezerwowaliśmy na drogi lokalne
między 10 a 15 mln zł, czyli to są dodatkowe środki. To nie jest tylko 14 mln zł na to
przedsięwzięcie tylko to są zwiększenia o 14 mln zł.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani Skarbnik prośba o informację do pana Peruckiego co z Kielnieńską, żeby nic nie
uciekło, bo wiemy, że pan radny pilnuje tematu, tutaj też przedstawiciele Rady
Dzielnicy Osowa, więc jeżeli będziemy mogli to jasno wyjaśnić w dodatkowej
korespondencji będę bardzo wdzięczny. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa
radnych się pojawiają? Nie widzę, w takim razie przejdziemy do opiniowania.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 892.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 892. (Opinia nr 35-4/238-26/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

PUNKT – 10
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 893.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV sesji Rady Miasta
Gdańska z 25 marca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.54.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
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Powiedziała: Budżet tegoroczny jest uszczegółowieniem zmian wprowadzonych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale pojawiają się też dodatkowe elementy i tak
jeśli chodzi o globalne kwoty to powtórzę, że tegoroczny budżet korygujemy w
zakresie planowanych przychodów o zwiększenie o 319 mln zł wolnych środków po
rozliczeniu zeszłego roku co powoduje, że zmniejszamy zapotrzebowanie na
obligacje w wysokości 201 mln zł. Również korygujemy dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszamy o kwotę ok 2,9 mln zł,
którą to kwotę zastępujemy środkami pochodzącymi z rozliczenia z zeszłego roku co
pozwala nam na utrzymanie planu wydatków na tym samym poziomie, który został
przyjęty na etapie uchwalania budżetu, a ta zmiana spowodowana jest tym, że w
styczniu uchwałą zwolniono właścicieli obiektów gastronomicznych z wpłaty opłaty
alkoholowej i kwota ta obejmuje, wydaje się, że pokryje dwie raty jeśli zdecydujemy
się na zwolnienie z kolejnej raty właśnie właścicieli obiektów gastronomicznych,
które są wyłączone z możliwości zarobkowania w związku z panująca epidemią. To
są takie kwoty jeśli chodzi o globalne wielkości opisane w samej uchwale. A teraz
szczegóły, które opisane są w uzasadnieniu do zmian w uchwale.
Zmieniamy plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok poprzez zwiększenie wpływów
z Funduszu Dopłat dla spółek GTBS i TBS „Motława” o kwotę 20 172 000 zł i te środki
w późniejszym omówieniu, ale też przy okazji Wieloletniej Prognozy Finansowej
przeznaczyliśmy na zwiększenie dokapitalizowania tych spółek.
Zwiększamy dochody o zwrot podatku VAT z tytułu realizacji Gdańskiego Projektu
Komunikacji Miejskiej – etap IVA. Są to środki, które odtwarzamy, były zaplanowane
w zeszłym roku i odtwarzamy je w bieżącym roku.
Zwiększamy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT o kwotę 9
mln zł i ta kwota pozwoli zbliżyć się nam wielkością planowanych dochodów z tego
tytułu do faktycznego poziomu realizacji wpływów w roku poprzednim.
Aktualizujemy wielkość subwencji oświatowej o kwotę 8 048 000 zł.
Z kolejnych dużych zmian to właśnie zmniejszenie wpływów z opłaty za wydawanie
koncesji na sprzedaż alkoholu i wprowadzenie, odtworzenie niezrealizowanych dotąd
dochodów w zeszłym roku zarówno inwestycyjnych unijnych jak i innych
inwestycyjnych w kwocie 127 664 000 zł. Zadania, na realizację których odtwarzane
są dochody wymienione są na pierwszej i drugiej stronie uzasadnienia.
Ponadto wprowadzamy do budżetu zwrócone dotacje udzielone w 2020 r. na zdania
inwestycyjne na modernizacje budynków komunalnych, Program rewaloryzacji
obiektów Muzeum Gdańska oraz Przebudowy i adaptacji zabytkowego Wielkiego
Młyna na Muzeum Bursztynu i Kompleksową modernizację energetyczną budynków
mieszkalnych. Są to kwoty, co do których zwrotu zobowiązane były te jednostki i te
środki będą odtwarzane w kolejnych zmianach po stronie wydatków.
Ponadto wprowadzamy do budżetu wpłatę Centrum Hevelius w wysokości 1,3 mln zł.
Z dużych zmian wprowadzenie po stronie dochodów wpłaty z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus przez placówki oświatowe 901 000
zł. To są tak naprawdę największe zmiany.
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Po stronie wydatków w Biurze Architekta Miejskiego, nowym biurze, które zostanie
utworzone z dniem 12 kwietnia tego roku zmniejsza się kwotę o 1 mln zł
przeznaczoną na prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim. Przy
omawianiu Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazaliśmy, że te środki przenoszone
są na 2026 r.
Z innych dużych zmian w Wydziale Rozwoju Społecznego wprowadzamy i zwiększamy
plan wydatków o 21 176 776 zł, z czego gro kwoty stanowią odtworzenia projektów
finansowanych z funduszy europejskich, z programu Erasmus.
Kolejna zmiana w Wydziale Polityki Gospodarczej zwiększa się o kwotę 1 479 000 zł
z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki GIS w wysokości 1 mln zł. Również
zmiana omawiana przy okazji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Odtworzenie środków niezrealizowanych w 2020 r. w ramach Budżetu
Obywatelskiego w wysokości 479 000 zł na przedsięwzięcie Zdrowa Oliwa pierwsza
tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni. Projekt ten będzie
realizowany poprzez dokapitalizowanie spółki GIWK.
Kolejne zmiany w Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków
łącznie o kwotę 8 588 000 zł z czego 9 418 623 zł to łącznie odtworzenia środków z
Budżetu Obywatelskiego 37 533 zł na dwa przedsięwzięcia Renowacja placu zabaw z
chodnikiem oraz Wszystko dla Promyka. Odtwarza się środki pochodzące z wpłat za
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi z poprzednich lat w łącznej kwocie
8 777 411 zł zwiększając wydatki inwestycyjne na projekty związane z budową tzw.
PSZOK-ów oraz wydatki bieżące w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Wydziale Kadr
i Organizacji w wysokości 7 579 637 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 1 197 774 zł.
Pozostałe duże zmiany to również wcześniej omawiane zmniejszenie wydatków
przeznaczonych na przygotowanie i organizację Europejskiego Jamboree o kwotę
2 015 550 zł. Te środki uwolnione przeznacza się 1 mln zł na dotację przedmiotową
dla Gdańskich Nieruchomości na rewaloryzację zespołu budynków przy ul. 3-go Maja
wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz gospodarowania terenu.
Podniesienie składki dla Gdańskiej Organizacji Turystycznej o 125 000 zł oraz
rozlicznie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych wykonujących zadania z
zakresu Europejskiego Jamboree Skautowego 2021.
Kolejne duże, istotne zmiany to zwiększenie wydatków w Gdańskim Zarządzie Dróg i
Zieleni o kwotę 8 751 000 zł, z czego 751 000 zł to odtworzenie środków na zadania
niezrealizowane w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz 8 000 000 zł
zwiększenie puli przeznaczonej na zimowe oczyszczanie dróg.
Kolejne istotne zmiany to cały pakiet inwestycji odtwarzanych i zwiększanych w
Wydziale Projektów Inwestycyjnych. Łącznie zwiększamy w tym wydziale wydatki na
projekty inwestycyjne o kwotę 258 739 603 zł. Pakiet zmian związanych zarówno z
odtworzeniem środków i innymi zmianami opisane jest w uzasadnieniu w łącznych
kwotach odtwarzamy w bieżącym roku kwotę 210 988 000 zł przesuwamy środki czyli
zmniejszamy 19 908 000 zł na kolejne lata i dodajemy w bieżącym roku wydatków w
wysokości 61 064 000 zł. W ramach właśnie zwiększonych środków najistotniejsze
zmiany to jest zwiększenie o 4 mln zł wydatków na drogi lokalne, zwiększenie o 7,2
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mln zł wydatków na przejścia naziemne omawiane również przy okazji WPF-u,
zwiększenie o 3 mln zł zakupów dla placówek edukacyjnych, zwiększenie wydatków
na modernizacje budynków komunalnych o 17,4 mln zł, zwiększenie o 1,6 mln zł
wydatków przeznaczonych na modernizacje nawierzchni dróg. Zakup i wymiana
sprzętu informatycznego to kwota 3 460 000 zł, wykupy gruntów pod przyszłe
inwestycje kwota 6 mln zł w tym pod budowę, rozbudowę ul. Nowej Jabłoniowej i
tak jak już wcześniej mówiłam np. rewitalizacja Biskupiej Górki kwota 1,4 mln zł.
Pozostałe zmiany to zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 595 000 zł z
czego najistotniejsza kwota to 1 500 000 zł na zakup sprzętu medycznego czyli to
jest zabezpieczenie finansowania na realizację uchwały wcześniej omawianej przez
Wydział Rozwoju Społecznego. Zwiększenie wydatków w Gdańskim Zarządzie Dróg i
Zieleni o kwotę 2 850 000 zł na utwardzenie dróg. Tym zabiegiem czyli zwiększeniem
puli na wydatki inwestycyjne uwalniamy w Zarządzie Dróg i Zieleni środki bieżące,
które pozwolą na łatanie dziur na przykład lub uzupełnienie środków w ramach
utrzymania zimowego jeżeli będą niewystarczające.
Równocześnie wprowadzamy do budżetu środki na zadania inwestycyjne Rad
Dzielnic. Łącznie jest to kwota 2 190 008 zł.
To są te przedsięwzięcia, które są objęte uchwałą dzisiaj omawianą przez Biuro Rady
Miasta czyli to są środki nie rozliczone z lat poprzednich wprowadzane na
finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach dodatkowych uchwał i dodatkowych
środków dla Rad Dzielnic. To są najistotniejsze zmiany w tegorocznym budżecie.
Jeśli są pytania to proszę.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, musze znaleźć stronę odpowiednią, bo w
zasadzie mam pytanie o gospodarkę odpadami. Na stronie nr 3 mamy taką
informację, że ustala się dochody z tytułu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w wysokości 163 374 344 zł, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami 172 151 755 zł. Mnie interesuje, bo z tego co pamiętam to uchwalaliśmy
albo 153 albo 155 mln zł miało być wydatków w tym roku, natomiast widzę, że jest
zmiana i teraz nie równają się sobie dochody i wydatki, natomiast zgodnie z ustawą
to chyba powinny być równe i czy pani Skarbnik może mi pani coś więcej na ten
temat powiedzieć?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Być może w natłoku informacji umknęło, ale to są zmiany związane z odtworzeniem
wyższych dochodów niż wydatki w poprzednich latach i tutaj wprowadzamy jeszcze
raz przypomnę to jest kwota łącznie 8 770 000 zł. To są zmiany związane z korektą
wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej. To jest po całym pakiecie
edukacyjnym i tę kwotę, czyli rozliczenie dochodów z lat poprzednich przeznaczamy
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na wydatki inwestycyjne czyli PSZOK-i w kwocie 1 197 000 zł i wydatki bieżące
związane z Gospodarowaniem Odpadami w wysokości 7 579 000 zł. Stąd ta
nierównowaga. To jest po prostu odtworzenie dochodów niebilansowanych
wydatkami w poprzednich latach.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Rozumiem, ale w związku z tym mam pytanie, rozumiem skąd ta różnica, natomiast
czy nam nie grozi znowu podwyżka cen za wywóz odpadów komunalnych, bo znowu
te dochody planujemy w wysokości większej niż zaplanowaliśmy w ubiegłym roku.
Mnie to interesuje, czy nam nic nie grozi z tej strony?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Dochodów nie korygujemy. Zwiększamy wydatki w związku z obowiązkiem
zbilansowania dochodów w ciągu lat wydatkami. Dochody są skalkulowane na
poziomie planowanych kosztów obsługi tego zadania. W zeszłym roku wykonanie
dochodów było wyższe niż planowaliśmy.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Już teraz rozumiem. Dziękuję.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Zwiększanie byłoby wtedy, gdybyśmy planowali nowy przetarg, który byłby
niewiadomą. W tej chwili mamy zabezpieczenie umowami chyba na 3 lata. W zeszłym
roku był rozstrzygany czy dwa lata temu, więc w taj chwili konsumujemy zawartą
już umowę.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 893.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 893. (Opinia nr 35-4/239-27/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

PUNKT – 11
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń państwa
radnych, ale Osowa się zgłasza.
Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa
Dzień dobry jeszcze raz, szanowni państwo nie wiem do której z Komisji Rady Miasta
Gdańska zwrócić się z pytaniem czy z prośbą o pomoc, więc uznałem zgodnie ze
znaną mi wiedzą, żeby zgłosić się do państwa czy do państwa Komisji w aktualnej
kadencji trafiały dokumenty odnoszące się do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
W tym roku chyba jeszcze nie przerabialiśmy.
Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa
Czy w tej kadencji, bo jest to dla mnie dosyć istotna informacja. Czy mogę
współdzielić ekran, bo wtedy wyjaśnię o co mi dokładnie chodzi.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Bardzo proszę, ale krótko, ponieważ zaczyna się kolejne spotkanie.
Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa
Chodzi mi po prostu o wyjaśnienie pewnej kwestii, żebyście też mogli państwo to
prześledzić, ponieważ dokument przyjęty uchwałą Rady Miasta z roku 2012
wprowadza zasadę corocznego opracowywania i uchwalania Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych, który też narzuca pewien harmonogram prac do wszystkich
uczestników procesu w tym Rad Dzielnic. Tak jak tutaj jest to nawet opisane. My w
tej kadencji nie otrzymaliśmy jeszcze ani razu od odpowiedniej jednostki miejskiej
informacji o aktualizacji Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. Co więcej, pan Prezydent
Alan Aleksandrowicz w swoich wypowiedziach m. in. odnośnie Śródmieścia, nie będę
cytował, bo to nie będzie dokładne, ale mniej więcej charakterystyka była tego taka,
że jeżeli coś nie znajduje się w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych to nie będzie po
prostu realizowane, bo nie ma na to zabezpieczonych środków. Z mojej wiedzy Baza
Priorytetów Inwestycyjnych ostatni raz była aktualizowana w 2017 roku, czyli prawie
4 lata temu i po prostu jestem ciekaw czy coś do państwa trafiało, bo jeżeli nie to
bardzo bym prosił o pomoc z państwa strony, aby ten dokument zaktualizować,
ponieważ Rady Dzielnic bardzo często wysyłają uchwały, które odnoszą się do BPI,
ale niestety nie spotykamy się z żadną odpowiedzią.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pamiętam ze swojej kadencji jeszcze w Radach Dzielnic, że faktycznie takie wnioski
były składane. Panie radny jakbym mógł prosić o krótkiego maila w tej sprawie na
moją skrzynkę. Sprawdzę i wyjaśnię ewentualnie z panem Prezydentem i będę mógł
wtedy wrócić z informacją.
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Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa
Oczywiście, dziękuję pięknie.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, także
bardzo serdecznie państwu dziękuję. Sprawdzimy obecność.
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska - obecna
Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz. 18:10

Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
/-/ Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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