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BRMG.0012.84.2019.KSiT 

 

PROTOKÓŁ Nr 9-6/2019 
 

Z dziewiątego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska 
w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się wspólnie z Komisją 
Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska w dniu 24 czerwca 2019 
roku, a rozpoczęło się o godz. 15:00 w Sali Herbowej nr 208 w Nowym 
Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki do 
protokołu: nr 1 (lista członków Komisji Sportu i Turystyki), nr 2 (lista obecności 
członków Zrównoważonego Rozwoju), nr 3 (lista gości). 
 
Posiedzenie Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG otworzyła radna Anna 
Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji, która stwierdziła quorum (obecnych 
6 członków Komisji, nieobecny – radny Jan Kanthak) oraz powiedziała, że 
porządek obrad w terminie regulaminowym został dostarczony radnym. 
 

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad Przewodnicząca 
poddała jego przyjęcie pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
5 za – jednogłośnie 
 
Na stan sześciu członków Komisji Sportu i Turystyki, w posiedzeniu 
uczestniczyło pięć osób, czyli było quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
Nieobecny – radny Jan Kanthak 
 

 

Przewodnicząca Beata Jankowiak otworzyła 9 posiedzenie Komisji, stwierdziła 
quorum, powitała zebranych i poinformowała, że porządek obrad został wysłany do 
radnych drogą elektroniczną. Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

1. Rozpatrzenie i opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 237- w zakresie działania 
Komisji. 

    Przedstawia: Wydział Budżetu Miasta i Podatków  
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 
238 - w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Wydział Budżetu Miasta i Podatków  

 

3. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu 
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4. Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok.  
Przedstawia: Wydział Polityki Gospodarczej 
 

4a. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 212. 

Przedstawia: Wydział Polityki Gospodarczej 
 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 
sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części – druk nr 230. 

Przedstawia: Biuro Rozwoju Gdańska 
 

6. Dostępność i plany rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych, Gdański Ośrodek Sportu, Wydział Rozwoju 

Społecznego, Wydział Polityki Gospodarczej 
 

Przewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad poprzez dodanie pkt 
6a, w którym zostanie przedstawiony temat dotyczący oficera sportowego w 
Gdańsku. Następnie wobec braku innych uwag do zaproponowanego porządku 
obrad Przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
5 za – jednogłośnie 
 
Wspólnemu posiedzeniu przewodniczyła radna Anna Golędzinowska – 
Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju. 
 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 237 – w zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 czerwca 2019 r. BRMG.0006.211.2019). 
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały w zakresie działania obu 
Komisji. 
Powiedziała: Szanowni państwo, jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Miasta Gdańska wprowadzane są zmiany, które wyodrębniają nowe 
przedsięwzięcia. Jednym z tych przedsięwzięć jest Budowa Punktów Selektywnych 
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku w 
związku z uzyskaniem przez Miasto dofinasowania ze środków Unii Europejskiej 
realizacji tego zadania w wysokości 3 260 000 zł, z tego w roku 2020 1 150 000 zł 
oraz w roku 2021 2 110 000 zł. Zwiększamy wartość tego przedsięwzięcia właśnie o 
tą kwotę do kwoty 6 178 000 zł, okres realizacji 2019-2022.Tak jak wspomniałam 
Punkty Selektywnej Zbiórki będą wybudowane przy udziale środków Unii 
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Europejskiej przy ul. Meteorytowej i Elbląskiej. Będzie tam zbierane 18 różnych 
frakcji odpadów i będą tam gromadzone w pojemnikach od 60 litów do 27 m³.  
Następnie wyodrębnione jest też nowe przedsięwzięcie System Gospodarowania 
Wodami Opadowymi na terenach miejskich Miasta Gdańsk etap II. To zadanie 
również otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
6 203 000 zł. Łączna wartość tego przedsięwzięcia to jest 10 593 000 zł. W ramach 
tego przedsięwzięcia zrealizowano część zadań. Jednym z tych zadań jest wymiana 
gruntu oraz wykonanie drenażu na placu zabaw w żłobku przy ul. Kolorowej. To 
zostało zrealizowane w roku 2018. Zadaniem, które będzie zrealizowane w ramach 
tego przedsięwzięcia w roku 2019 to jest przebudowa rowu R3. Jest to dopływ 
Potoku Oruńskiego i w roku 2019 będzie zrealizowane. Odwodnienie podwórzy w 
dzielnicy Stogi też termin zakończenia tego zadania w roku 2019. Czwarte zadanie w 
ramach tego przedsięwzięcia to jest budowa przepompowni wspomagającej na 
kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego. To zadanie będzie 
realizowane w latach 2019-2021. Okres realizacji całości zadania, tak jak 
wspomniałam, od roku 2018 do roku 2021.  
Zwiększamy również środki zaplanowane na realizację Gdańskiego Projektu 
Komunikacji Miejskiej etap IVA. Jest to kwota dodatkowa 50 mln zł. Z tego w roku 
2020 15 mln zł oraz w roku 2021 35 mln zł. Jest to przede wszystkim związane z 
wykonaniem dodatkowych robót wynikających z kolizji, które powstały na placu 
budowy. Jest to np. dodatkowa wymiana gruntu, przesuniecie słupów 
energetycznych, dodatkowe roboty kanalizacyjne. Drugim takim powodem zmiany 
tych dodatkowych środków jest wykonanie według projektu zamiennego 
skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska/Nowa Bulońska. Dziękuję bardzo.        
 

Nie było głosów w dyskusji. Komisje przystąpiły do opiniowania. 
 

USTALENIA KOMISJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – OPINIA                  
 

Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 237 – w zakresie działania Komisji. 
 

Głosowanie: 
5 głosów za - jednogłośnie 
 

W wyniku głosowania Komisja Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 237 – w zakresie działania Komisji.  
   

Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 237 – w zakresie działania Komisji. 
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USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 4 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 237 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr 9-6/14-10/2019) 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 238. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 czerwca 2019 r. BRMG.0006.212.2019). 
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowni państwo jeżeli chodzi o zmiany w budżecie roku 2019 oprócz 
tych, o których wspomniałam przy Wieloletniej Prognozie Finansowej to do 
dochodów Miasta roku 2019 wprowadzamy refundację środków, które otrzymaliśmy z 
tytułu realizacji projektu też finansowanego ze środków Unii Europejskiej i jest to 
Rozwój Systemu Monitoringu Wód Podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy 
Pruszcz Gdański. Ten projekt został przez nas zrealizowany i ostatnie rozlicznie w 
wysokości 167 000 zł wpłynęło w tym roku i te środki proponujemy przeznaczyć na 
dotacje dla mieszkańców miasta na wymianę ogrzewania na ekologiczne źródła 
ciepła. W całości 167 000 zł na dotacje dla mieszkańców Gdańska. Dziękuję bardzo.    
 

Nie było głosów w dyskusji. Komisje przystąpiły do opiniowania. 
 

USTALENIA KOMISJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – OPINIA                  
 

Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 238 – w zakresie działania Komisji. 
 

Głosowanie: 
5 głosów za - jednogłośnie 
 

W wyniku głosowania Komisja Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 238 – w zakresie działania Komisji.  
   

Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 238. 
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USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 238. (Opinia nr 9-6/15-
11/2019) 
 

PUNKT  - 3 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.  
 

Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Dzień dobry państwu. Ten kalendarz jest dosyć bogaty i chciałbym wybrać 
najważniejsze, ponieważ  jest tyle ciekawych propozycji na najbliższe dni i tygodnie 
przygotowane zarówno przez Biuro Prezydenta ds. Sportu oraz Gdański Ośrodek 
Sportu, a także przez naszych partnerów.  
Tradycyjnie zacznę od króciutkiej informacji o tym co za nami. W czerwcu odbyły się 
dwie takie istotne imprezy. Pierwsza to już IX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. 
Zygmunta Chychły. My już od 9 lat przypominamy tę postać wielkiego gdańskiego 
sportowca, nie tylko pierwszego Gdańszczanina, który zdobył złoty medal olimpijski, 
ale także pierwszego Polaka, który po wojnie zdobył złoty medal, więc warto 
młodzieży przypominać, że Gdańsk po wojnie był pierwszym, który zdobywał złote 
medale olimpijskie.  
Drugą imprezą to były Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików we 
Florecie kobiet i mężczyzn. Z utęsknieniem wypatrujemy na talenty miary Sylwii 
Gruchały czy Ani Rybickiej. Niestety od wielu lat mamy zapaść we florecie zarówno 
kobiecym jak i męskim i na razie nie widzimy światełka w tym tunelu.  
Co przed nami? 20-go rozpoczynają się Regaty Żeglarskie Nord Cup. Niezwykle 
ciekawa impreza międzynarodowa, w której startuje ponad 900 zawodników i 600 
jednostek przybywa do Gdańska. To fantastyczny festiwal żeglarstwa i pokazuje jak 
Gdańsk otwarty jest do morza.  
Jeżeli mówimy już o wodzie to pod koniec tego tygodnia 29-30 czerwca Motława 
będzie królowała, bowiem odbywać się tam będzie Water Show, a więc wspaniała 
impreza. W ubiegłym roku szacunkowo podaje się, że tą imprezę odwiedziło blisko 
100 000 osób. Był to niefortunny termin, bo w trakcie Jarmarku Dominikańskiego i 
było dużo pretensji zwłaszcza od tych, którzy prowadzili sprzedaż blisko Motławy i w 
tym czasie nie mogli sprzedawać, ponieważ taki tłum wybrał się na te piękne dwa 
dni różnych, wspaniałych pokazów.  
Kolejna ważna impreza to oczywiście Baltic Sail, tradycyjna gdańska impreza od 5 do 
8 lipca, zlot żaglowców, ale nie tylko. Jest tak bogaty program, że musiałbym 
państwa zanudzić, gdybym to miał wszystko przeczytać.  
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Kolejna to namawiamy młodych ludzi i w średnim wieku do startu w zawodach 
kolarskich. w kolarstwie górskim. Od wielu lat współpracujemy z Czesławem Langiem 
przy organizacji imprez właśnie kolarstwa górskiego, a także szosowego. Kolarstwo 
górskie 6 lipca. 
Ci, którzy uwielbiają motocykle mogą wybrać się na Gdańsk Motocross Show na Plac 
Zebrań Ludowych. Tam zostaną usypane specjalne górki, gdzie mistrzowie 
motocrossu będą przez cały dzień praktycznie robili różne pokazy. Będzie dużo 
atrakcji, koncertów, bardziej piknikowa forma niż stricte sportowa.  
Od 5 do 7 lipca przy Forum Gdańsk odbędzie się Lotto 3x3 Quest. To jest taka 
dyscyplina koszykarska, która zawitała już w programie Igrzysk Olimpijskich. 
Notabene 2 dni temu czy wczoraj nawet Polacy zdobyli brązowy medal Mistrzostw 
Europy w tej konkurencji, a my będziemy 7 lipca właśnie mieli finał Mistrzostw 
Polski w Gdańsku.  
12 lipca natomiast przyjadą do nas najlepsi żużlowcy świata, bo to są finały PGE 
Ekstraligi, a więc przyjeżdżają wszyscy ci, którzy jeżdżą najlepiej na świecie. Nie 
mamy ekstaligowej drużyny, natomiast możemy naszym kibicom, miłośnikom 
czarnego sportu zafundować tego typu wydarzenie, którym możemy się poszczycić.  
Następna impreza to już tradycyjna, przygotowana przez Gdański Ośrodek Sportu, 
Triathlon Gdańsk 14 lipca. W tej chwili jak informował mnie pan dyrektor około 900 
osób już jest zapisanych, a uczestniczy w tym ponad 150 dzieci, także bardzo 
perspektywiczna i dobrze organizowana impreza.  
25 lipca czekają nas emocje piłkarskie. Gdańska Lechia wystąpi po wielu, wielu 
latach w pucharach europejskich. Zagra ze zwycięzcą meczu Brøndby Kopenhaga – 
Interem Turku. 25 lipca pierwszy mecz jest w Gdańsku. Baraż 1 sierpnia u 
przeciwnika, którego dopiero poznamy.  
Jeśli chodzi o ligę to liga startuje 19-go lipca. Lech gra na wyjeździe z beniaminkiem 
ŁKS-em Łódź, a naszych zawodników w zmaganiach ligowych zobaczymy 28 lipca w 
meczu z Wisłą Kraków, a więc też bardzo ciekawy, atrakcyjny przeciwnik.  
Potem już mamy sierpień, czyli imprezy z okazji Św. Dominika, w tym m. in. 
tradycyjny Bieg Św. Dominika, cykliczna impreza biegowa, która uznawana jest za 
Mistrzostwa Polski w biegu na 10 km w biegu ulicznym.  
Klu programu 8-11 sierpnia międzykontynentalny właściwie, turniej kwalifikacyjny 
do Igrzysk Olimpijskich w siatkówce z udziałem oczywiście reprezentacji Polski. Mam 
nadzieję, że z udziałem naszego kubańskiego Polaka, który pociągnie naszą 
reprezentację w meczach z Francją, Tunezją i Słowenią. Myślę, że to będą 
fantastyczne emocje. Pomoc miasta niesamowita, bo stacje właściwie z całej 
Europy, ze Świata relacjonują ten pierwszy turniej przedolimpijski.  
15 sierpnia tradycyjnie Maraton Solidarności. 
16-17-go Maraton Sierpniowy. On się różni tym od Maratonu Solidarności, że 
Maratony Solidarności się biega, a tu się jeździ na wrotkach. To jest jeden z 
najsłynniejszych maratonów wrotkarskich.  
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Pod koniec sierpnia mamy Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski i na tym bym 
zakończył, bo mógłbym jeszcze długo mówić. Jest w czym wybierać w tym 
kalendarzu imprez.          
   
Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Bardzo dziękujemy. Było to bardzo ciekawe zwłaszcza dla Komisji Zrównoważonego 
Rozwoju, która nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z informacjami o imprezach 
sportowych. Na pewno cieszymy się, że taki ogrom imprez zarówno nadwodnych 
związanych z naszą tożsamością jak i footbolowych oraz w różnych innych 
dziedzinach sportu czeka nas w najbliższym czasie. Poniekąd pańska prezentacja 
jest też dobrym wprowadzeniem do dyskusji merytorycznej, którą planujemy 
przeprowadzić w dalszej części naszych połączonych posiedzeń.    
 

PUNKT  - 4 
 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok.  
 
Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Przechodzimy do dokumentu, Raportu o stanie Miasta za rok 2018 w zakresie zadań 
obu Komisji. To będzie prezentacja niejako informacyjna. Nie jest to załącznik do 
uchwały, którą będziemy w kolejnym punkcie głosować, czyli uchwały o udzieleniu 
wotum zaufania, natomiast myślę, że będzie istotnym źródełm przemyśleń dla 
radnych, także pani dyrekor proszę o prezentację.  
 
Pani Katarzynę Drozd – Wiśniewską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki 
Gospodarczej 
Dzień dobry. Przedstawię informacje na temat Raportu o stanie Miasta. Jego 
sporządzenie jest nowym obowiązkiem dla gmin, dla samorządów, wprowadzonym w 
styczniu 2018 roku przez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Głównym 
celem tejże nowelizacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. W 2019 roku 
gminy po raz pierwszy muszą przedstawić swoje raporty na temat działalności za rok 
poprzedni i poddać te raporty debacie publicznej. Na temat tej debaty jeszcze za 
chwilkę powiem więcej.  
Raport o stanie miasta zawiera podsumowanie działalności Prezydenta w poprzednim 
roku kalendarzowym. Raport o stanie Miasta Gdańska składa się z 4 rozdziałów 
wprowadzających.  
Pierwszy rozdział to ogólna charakterystyka miasta, gdzie opisujemy tło 
geograficzne, przestawiamy podział miasta na dzielnice, strukturę użytkowania 
gruntów.  
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Drugi rozdział dotyczy demografii. Prezentujemy tam szereg danych i cech 
demograficznych takich jak liczba mieszkańców, struktura wieku, informacja na 
temat urodzeń, zgonów, migracji.  
Budżet miasta to trzeci rozdział. Tam krótko opisujemy dochody i wydatki 
budżetowe. Piszemy też o ostatniej ocenie ratingowej i wskaźnikach zadłużenia 
miasta.  
Ostatni z tych rozdziałów wprowadzających to rozdział dotyczący organizacji 
zarządzania miastem. Tam zaprezentowaliśmy skład władz miasta, Radę Miasta, 
strukturę organizacyjną miasta, jednostki, spółki, podstawowe informacje na temat 
obsługi klientów i wyróżnienia i nagrody dla Miasta Gdańska uzyskane w roku 2018. 
Kolejne 9 rozdziałów to są rozdziały, które nawiązują do głównych kierunków 
strategicznego rozwoju miasta wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 
2030+ oraz Programy Operacyjne i w tychże rozdziałach prezentujemy najważniejsze 
informacje, dane statystyczne z każdej z dziedzin oraz opisujemy kluczowe 
projekty, inwestycje miejskie zrealizowane w 2018 roku. Te rozdziały to edukacja, 
zdrowie publiczne i sport, integracja społeczna i aktywność obywatelska, kultura i 
czas wolny, innowacyjność i przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna, 
infrastruktura, mobilność i transport, przestrzeń publiczna. Zgodnie z wymogiem 
ustawowym ostatnie trzy rozdziały są to rozdziały obligatoryjne i dotyczą 
sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk, 
programów i strategii oraz ostatnie sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 
przez Radę Miasta Gdańska w roku 2018.  
Teraz jeszcze krótko o roli mieszkańców. Raport 31 maja został opublikowany w BIP-
ie. Podczas czerwcowej sesji odbędzie się debata na jego temat i głos w tej debacie 
będą mogli zabrać również mieszkańcy. Razem z publikacją raportu zamieściliśmy 
również ogłoszenie jak można zgłaszać się do udziału w tej debacie. Aby mieszkaniec 
mógł zabrać głos musi zgłosić do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte 
co najmniej 50 podpisami i takie zgłoszenie składa się najpóźniej w dzień 
poprzedzający sesję, na której omawiany będzie Raport. W debacie będzie mogło 
wziąć udział 15 mieszkańców. To co jest istotne to po zakończeniu debaty nad 
raportem o stanie miasta Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem 
Prezydentowi wotum zaufania.  
Są z nami przedstawiciele dwóch programów operacyjnych, koordynator Programu 
Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport pan Marek Jankowski dyrektor Ośrodka 
Promocji Zdrowia. Pani dyrektor Edyta Damszel-Turek koordynator Programu 
Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz panowie dyrektorzy Gdańskiego Ośrodka 
Sportu i Biura Prezydenta ds. Sportu. Jeżeli państwo zechcą to możemy krótko 
podsumować w tych obszarach działalność Prezydenta w roku poprzednim.  
 
Pan Marek Jankowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, 
koordynator Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport 
Spróbuję opisać co działo się w roku 2018 w obszarze zdrowia publicznego i sportu. 
Tutaj trzeba wspomnieć o 4 zasadniczych celach operacyjnych, które przypisane są 
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do Strategii Miasta Gdańska, o celu związanym ze zwiększeniem wiedzy dotyczącej 
wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie. To jest taki cel 
strategiczny nr 1 obszaru zdrowia publicznego. Cel nr 2 zwiększenie udziału 
mieszkańców miasta w kulturze fizycznej. Tutaj jest zaplecze panów ze sportu 
niezbędne, żeby omówić. Trzeci cel operacyjny podniesienie efektywności 
programów profilaktycznych dotyczących chorób i uzależnień oraz czwarty cel 
operacyjny podniesienie jakości opieki medycznej oczywiście w takim zakresie, w 
jakim jest to możliwe na poziomie miasta.  
Jeśli chodzi o cel pierwszy dotyczący zwiększenia wiedzy dotyczącej wpływu stylu 
życia to chciałbym tutaj podkreślić działalność Gdańskiego Ośrodka Promocji 
Zdrowia, który od wielu lat dla różnych grup docelowych miasta prowadzi szereg 
programów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia. Są to programy zarówno 
kierowane do dzieci jak i do osób w wieku aktywności zawodowej, a także do 
seniorów. W tych działaniach podstawowych związanych z kulturą fizyczną, 
promocją kultury fizycznej szeroko rozumianej oczywiście przedstawiciele 
Gdańskiego Ośrodka Sportu, Biura Prezydenta ds. Sportu, Gdańskiego Zespołu 
Schronisk i Sportu Szkolnego w tej części, która dotyczy organizacji rozwoju sportu 
szkolnego oraz duży program budowy i modernizacji boisk ciągle trwający i 
rozwijający infrastrukturę. Jeśli chodzi o podstawowe programy związane z 
profilaktyką chorób i uzależnień chciałbym zwrócić państwa uwagę na duże dwa 
programy realizowane przez Wydział Rozwoju Społecznego, realizowane w formie 
konkursów, czyli Gdański Program Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, a w nim 
program Leczenie Otyłości Wśród Dzieci oraz Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii także z działalnością 
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz cały szereg działań związanych ze 
zdrowiem psychicznym i szczególnie zwracam państwa uwagę na działalność 
Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej. Chciałbym także zwrócić państwa 
uwagę na Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych. To jest też dość duży obszar 
finansowany ze strony miasta. W tej części dotyczącej podnoszenia jakości opieki 
medycznej tu, gdzie jesteśmy jaki miasto ograniczeni, uwagę zwraca przede 
wszystkim szereg działań związanych z Programem Wsparcia Prokreacji. To znaczy 
on nie jest ograniczony wyłącznie tylko do Programu In vitro, ale tam jest także 
moduł edukacyjny i moduł wsparcia psychologicznego Koperta Życia, taka nowa, 
trwająca od dwóch lat inicjatywa promocji posiadania ważnych informacji o zdrowiu 
przez mieszkańców miasta oraz zwracam uwagę na preferencyjne stawki najmu 
lokali dla podmiotów leczniczych. To co się mocno wyłania jeśli chodzi o Raport 2018 
to pewne wyzwania, które wynikają z tych analiz. To znaczy po pierwsze jesteśmy 
świadkami zmian demograficznych i dostosowywania usług miejskich do 
zmieniających się warunków. Szczególnie myślę tutaj o starzeniu się społeczeństwa 
oraz to, o czym za chwileczkę pewnie będą opowiadali panowie ze sportu czyli 
budujemy bardzo rozbudowaną infrastrukturę sportową, natomiast wyzwaniem coraz 
większym jest nie tylko tworzenie tej infrastruktury, ale także promowanie 
aktywności miasta na tych bogatych obiektach oraz to co pewnie będzie 
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przedmiotem kolejnych lat czyli problem zdrowia psychicznego szczególnie u dzieci i 
młodzieży. To chciałbym, żeby mocno wybrzmiało. To pewnie w kolejnych raportach 
będzie szereg informacji na temat pewnej aktywności miasta w tym obszarze, który 
wydaje się być koniecznością w kolejnych latach. Tyle z mojej strony. Proszę teraz 
panów ze sportu.  
 
Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Proszę panowie przedstawcie, a potem przejdziemy do dyskusji i pytań radnych.  
 
Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Rok ubiegły dla Biura Prezydenta ds. Sportu był rokiem udanym, choć za dużo tych 
sukcesów, na które liczyliśmy jeśli chodzi o medale seniorskie się nie doczekaliśmy, 
natomiast kilka wydarzeń było niezwykle ważnych. Właściwie generalnym 
obowiązkiem Biura Prezydenta ds. Sportu jest wsparcie sportu młodzieżowego i to 
my czynimy poprzez konkursy grantowe, na które poświęcamy rok rocznie ponad 3 
mln zł i one praktycznie rzecz biorąc dotyczą w 70-80% sportu młodzieżowego, 
przede wszystkim szkolenia, więc wsparcia w finansowaniu pracy trenerów, a także 
pieniądze przeznaczone na różnego rodzaju obozy czy też wsparcie młodzieży. Część 
oczywiście niewielka idzie na ważne wydarzenia sportowe, które organizują gdańskie 
kluby. To jakby była pierwsza część i teraz mamy różne inne projekty zarówno 
dotyczące młodzieży jak i wybitnych zawodników. Nie mamy od paru lat stypendiów, 
bo tak się złożyło, natomiast mamy projekt Twarze Gdańskiego Sportu. One dotyczą 
najwybitniejszych naszych gdańskich sportowców, którzy mają olbrzymie szanse 
wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie. Chodzi o to, żeby im tą ścieżkę wyjazdy na igrzyska 
umożliwić czy wesprzeć ich. Nie dotyczy to oczywiście tych dyscyplin i tych klubów, 
które mają podpisaną umowę z Gdańskiem, umowę promocyjną, ponieważ już w tym 
zawiera się wsparcie dla poszczególnych zawodników. Natomiast jeżeli chodzi o 
młodzież i różne nasze projekty to przede wszystkim wyróżnia się projekt Top 
Talent. Jest on skierowany do młodych chłopców, a w tym roku przygotowujemy też 
dla młodych dziewcząt, projekt współorganizowany z Akademią Wychowania 
Fizycznego i z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Akademia jest tu nam niezwykle 
potrzebna dlatego, że możemy przebadać te dzieci i uświadomić rodzicom i też 
trenerom, czy np. takie dziecko nadaje się do takiej dyscypliny sportu czy też do 
innej, co umożliwia potem podjęcie decyzji życiowych. Oczywiście te dzieci są 
wybrane z różnych klubów i według trenerów są najwybitniejsze. Potem przez rok 
nimi się opiekujemy zarówno od strony trenerskiej, lekarskiej, nawet 
ubezpieczeniowej, także ten Top Talent to jest poszukiwanie tych największych 
brylantów gdańskiej piłki nożnej.  
Inna część to oczywiście jest sprawa związana z wynikami naszych drużyn ligowych. 
Tu przyjęliśmy zasady i pierwsza zasada związana jest z usługami promocyjnymi, a 
więc wartość promocyjna i zwrot tej wartości marketingowej, a drugim takim 
niezwykle istotnym czynnikiem to jest praktycznie demokracja, czyli tam, gdzie 
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Gdańszczanie chodzą, komu kibicują tam my najwięcej te kluby wspieramy i tych 
klubów jest sporo. Na pierwszym miejscu jest Lechia, która w roku nam się pięknie 
odpłaciła historycznym sezonem, bo to i medal i Puchar Polski i kto wie czy nie 
będzie jeszcze Super Pucharu. Dalej Trefl Gdańsk, Wybrzeże piłka ręczna, Wybrzeże 
żużel, rugbiści RC Lechia, Unia AZS AWFiS tenis stołowy i Automatyka hokej. To są te 
kluby męskie, z którymi zawieramy umowy promocyjne.  
Nie zapominamy też o kobietach, zwłaszcza, że mamy wspaniałe wyniki, bo nasze 
rugbistki po raz 9 zdobyły tytuł Mistrzyń Polski deklasując praktycznie swoje 
przeciwniczki w Polsce. Szukają przeciwników poza granicami. Tam sobie nieźle 
radzą. Są też trzonem reprezentacji Polski, a przypominam, że rugby kobiece jest 
też na Igrzyskach Olimpijskich i mam nadzieję, że powoli dojdą do europejskiej 
czołówki. To są Biało – Zielone Ladies Gdańsk.  
Drugą taką drużyną, która przynosi nam sporo medali, więc warto podkreślić, nie 
tylko w seniorkach, ale we wszystkich grupach młodzieżowych to jest Olimpia 
Osowa, czyli unihokeistki prowadzone przez zapalonych braci bliźniaków, którzy tak 
potrafili zorganizować to szkolenie unihokeja, że dzisiaj jest najlepsze w Polsce.  
Następnie wspieramy APLG to jest drużyna piłki nożnej kobiet.  
Biało-Zielone śladowo wspieramy, bo to jedna z najsłabszych drużyn Polskiej piłki 
nożnej kobiecej.  
Mamy 2 drużyny Ekstraligowe w koszykówce. To jest Sportowa Politechnika i AZS 
Uniwersytetu Gdańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy wymieniam nazwy klubów 
to pojawiały się różne i Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, tylko nie ma 
jedynej uczelni sportowej, czyli AWFiS-u, gdzie po prostu zniknął ten sport 
drużynowy. AZS Uniwersytetu Gdańskiego ma także footsal i wspieramy Ice Skater 
czyli łyżwiarstwo synchroniczne, przepiękna dyscyplina, mnóstwo dzieciaków, w 
różnym wieku te dziewczynki są, a nawet w jednym zespole jest jeden mężczyzna, 
także dobrze się czuje jako rodzynek. Tyle w skrócie. Dziękuję. 
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Gdański Ośrodek Sportu jako instytucja zajmująca się właśnie obszarem związanym z 
rozwojem sportu, kultury fizycznej w mieście Gdańsku spełnia misję, kreujemy 
aktywne społeczeństwo lokalne. To nasza misja działania jako Gdańskiego Ośrodka 
Sportu. Jesteśmy instytucją, która zarządza infrastrukturą sportową, a także 
realizuje bezpośrednio wiele imprez sportowych. Jeżeli chodzi o zarządzanie tą 
infrastrukturą to posiadamy w swoim administrowaniu ponad 100 obiektów. To są 
niewielkie obiekty typu boiska, place zabaw, skateparki czy też inna drobna 
infrastruktura, ale też są takie obiekty jak obiekt na Traugutta, czy stadion żużlowy, 
czy też niektóre obiekty budżetu obywatelskiego, które też powstają coraz liczniej. 
Jeżeli chodzi o organizację imprez to są imprezy, które są kierowane do różnego 
rodzaju odbiorców. To są przede wszystkim dzieci i młodzież, ale też i do osób 
dorosłych, a także seniorów. Tutaj chciałbym przypomnieć państwu radnym i 
państwu zgromadzonym na tym posiedzeniu wspólnym Komisji o kilku 
najważniejszych z tych imprez, czyli chociażby Gdański Maraton, który był już 
organizowany po raz 5. Triathlon Gdańsk, który już niebawem w lipcu będzie się 
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odbywał przy molo w Brzeźnie. Tradycyjnie już Bieg Westerplatte, który jest jedną z 
najstarszych imprez biegowych w Polsce. Też kwestie związane z taką powszechną 
dostępnością codzienną, bezpłatną, czyli program Aktywuj się, który jest 
realizowany w różnych dzielnicach miasta Gdańska. Dedykowany jest do różnych 
grup społecznych od dzieci poprzez rodziny do seniorów i jest bardzo popularny 
wśród mieszkańców. Jest realizowany od wielu lat. Są to zajęcia przypomnę 
bezpłatne, cykliczne, organizowane przez Gdański Ośrodek Sportu, a także naszych 
partnerów. Organizujemy też kąpieliska. Teraz właśnie otwarty został sezon plażowy 
czy kąpielowy, jak niektórzy twierdzą, na gdańskich kąpieliskach. Już od 19-go 
otwarta jest większość z nich, ale pierwsze kąpielisko w Brzeźnie zostało już otwarte 
z dniem 1 czerwca. Należy też wspomnieć o wychowaniu morskim, organizacji 
imprez żeglarskich, które począwszy od otwarcia sezonu żeglarskiego poprzez Regaty 
o Puchar Mariny, czy Mistrzostwa Polski w klasie ORC, a także zajęcia, które się 
odbywają i szkolenie morskie, żeglarskie na pokładzie żaglowca STS Generał Zaruski. 
Tak jak państwo zauważycie jest to bardzo szerokie spektrum i staramy się 
zainteresować i kreować to aktywne, lokalne społeczeństwo, aby każdy mógł sobie 
znaleźć jakieś ciekawe zajęcia. Prowadzimy szereg działań zmierzających do 
ułatwienia dostępu do tych usług, chociażby wprowadzając elektroniczny system 
obsługi klienta na pływalniach gdańskich czy też stwarzając coraz to nowe produkty, 
które już mają swoje efekty, czyli dostępność dla pływalni, którą my zarządzamy i 
jest coraz lepsza i coraz większa frekwencja, a w miejscach, gdzie się pojawiają 
możliwości to wprowadzamy już na stałe program uczestniczenia w zajęciach do 
południa, czyli w paśmie szkolnym dla seniorów, które się cieszy dużą popularnością 
i pewnie będzie się dalej rozwijał i kontynuował. Dziękuję serdecznie.            
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska – koordynatora 
Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna. 
Szanowni Państwo, jako koordynator Przestrzeni Publicznej chciałabym państwu 
wskazać jakie przyświecają nam cele. Pierwszy cel to wyższa jakość przestrzeni 
publicznej, drugi większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych 
przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz trzeci cel szersze 
uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej. To wszystko 
realizujemy poprzez dokumenty strategiczne, które Rada Miasta Gdańska uchwala 
dla miasta, m. in. w 2018 r. przypomnę kwiecień uchwalenie Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które wskazywało nowe podejście w 
szeregu polityk miejskich, m. in. w zakresie dostępności do przestrzeni publicznej, w 
zakresie dostępności do terenów zielonych czy też zmiana filozofii mobilności. 
Dokument strategiczny, który jest jakby wytyczną i kierunkowym dokumentem do 
planów miejscowych, w 2018 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła 30 planów 
miejscowych, które zabezpieczały te cele, te tematy, które są związane z 
równoważonym rozwojem miasta. Przypomnę tylko, ze jesteśmy liderem wśród 
miast najbardziej zaplanowanych. W 2018 roku obowiązywało w mieście Gdańsku 
prawie 677 planów miejscowych, co daje ok 64% pokrycia miasta planami 
miejscowymi w obszarze zurbanizowanym, w obszarze zainwestowanym to jest 90%. 
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Ponadto też odbywała się dalej kontynuacja procesów rewitalizacyjnych. 2018 rok to 
przygotowanie dokumentów związanych z realizacją infrastruktury drogowej, ale też 
i infrastruktury społecznej, czyli dokumentacja dla punktów czy też miejsc 
przeprowadzenia działań społecznych. Również były przygotowywane wytyczne dla 
konkursów na przestrzenie publiczne. W ramach realizacji polityki, która została 
przyjęta przez Radę Miasta Gdańska w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego kontynuowaliśmy realizację opracowań 
studialnych, które wskazują kierunki zagospodarowania różnych elementów. 
Pracowaliśmy nad trzecim etapem Studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych czy też 
zakończyliśmy prace koncepcyjne nad Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej. Co do 
estetyzacji została utrzymana uchwała tzw. uchwała krajobrazowa pomimo tego, że 
miasto było z nią w sądzie. To było 12 wyroków na korzyść miasta, czyli cały czas 
można powiedzieć jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które posiada uchwałę 
krajobrazową w pełnym kształcie, takim w jakim została przyjęta przez Radę Miasta 
Gdańska. Pierwsze efekty może nie są spektakularne, ale wszyscy właściciele 
nieruchomości muszą zgodnie z obowiązującą ustawą jeszcze dostosować swoje 
nośniki do kwietnia 2020 roku, ponieważ był to okres dostosowawczy na 2 lata. 
Oczywiście też w ramach planów miejscowych zabezpieczamy tereny zielone, 
wskazujemy odpowiednie współczynniki spływu dla małej retencji, ale też 
wskazujemy obowiązek realizacji takiego zagospodarowania, które będzie 
odpowiadało polityce i związane jest z polityką przeciwpowodziową. Nowymi 
elementami w zakresie zagospodarowania zieleni to są parki kieszonkowe oraz 
ogrody deszczowe, które odpowiadają właśnie na politykę miasta w zakresie lepszej 
dostępności mieszkańców do terenów zielonych. W zeszłym roku również poprawiła 
się infrastruktura w kąpieliskach morskich. Zrealizowano 4 toalety. Uchwalono 
również plany miejscowy na kolejne toalety i też zagospodarowanie plaż m. in. 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dbamy również o bezpieczeństwo, czyli 
realizujemy monitoring, czy też programy miejskie związane z oświetleniem, tzw. 
Jaśniejszy Gdańsk, czy też Program Chodnikowy. To są z grubsza działania, które 
były realizowane w zeszłym roku. Jeżeli państwo mają jakieś pytania to bardzo 
chętnie odpowiem. Dziękuję.   
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję za syntetyczne przedstawienie. Zanim zapytam państwa radnych o 
ewentualne pytania bardzo proszę, żebyśmy trzymali się zakresu czasowego, to 
znaczy mówimy o Raporcie za rok 2018, wszakże dyskusja na temat pewnych 
przekrojowych zagadnień, wyzwań dotyczących dostępności do infrastruktury 
sportowej to jest kolejny, osobny punkt naszego programu posiedzenia. W 
komentarzu pan zawarł to co było moim pytaniem dotyczącym tej profilaktyki 
zdrowia psychicznego dzieci. Chciałam o to zapytać, wszakże nie jest to tylko 
problem gdański. Tak naprawdę eksperci alarmują, że pomimo tego, że mamy 
formalnie starzejące się społeczeństwo to faktycznie ten problem czy ten stan 
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zdrowia psychicznego dzieci w sposób zastraszający się pogarsza. Przynajmniej jeśli 
chodzi o statystyki. Chciałabym zadać pytanie techniczne jeżeli chodzi o zakres 
udzielonego wsparcia w zeszłym roku czy również prawdą są ograniczenia kadrowe w 
zakresie możliwości udzielania pomocy? Czy to były tylko kwestie budżetowe, tak to 
nazwijmy.   
 

Pan Marek Jankowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, 
koordynator Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport 
To jest problem szeroki. Problemy kadrowe występują. One przede wszystkim 
dotyczą leczenia psychiatrycznego, to znaczy brakuje lekarzy psychiatrów, brakuje 
miejsc opieki stacjonarnej dla dzieci, z tym, że to są pewne wyzwania, które stoją 
na poziomie centralnym zarządzania systemem ochrony zdrowia, natomiast tutaj my 
ze strony miasta, czyli oczywiście ta pomoc pierwszego rzędu dotycząca przede 
wszystkim profilaktyki depresji u dzieci, zaburzeń nastroju, to są te kwestie, którymi 
w różnych przedsięwzięciach dotyczących szerokiego programu zdrowia psychicznego 
staramy się sprawnie działać, natomiast wzywania są tak duże, że są potrzebne 
nowe narzędzia systemowe także połączone z tym, co robi się na poziomie 
krajowym.   
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję bardzo. Jeszcze mój komentarz dotyczący przedstawienia informacji o 
przestrzeni publicznej. Merytorycznie nie mam żadnych zastrzeżeń poza taką 
niewielką rekomendacją, żeby być może mówiąc o przestrzeni publicznej w 
kolejnym raporcie bardziej uwypuklić ten publiczny wymiar jej kształtowania, który 
w Gdańsku bardzo silnie się rozwija. Mam świadomość, że to jest syntetyczny 
dokument i tutaj państwo też musieli z pewnością ograniczać zakres objętościowy, 
ale wydaje mi się, że warto również ten wątek uspołeczniony, który bardzo silnie 
istniał i na etapie studium i na etapie już pewnych rozwiązań szczegółowych 
dotyczących przestrzeni publicznej, warto również takie rzeczy w tym raporcie 
gdzieś zawrzeć. Jeżeli pominęłam, czy nieopatrznie czytałam to z góry przepraszam.   
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska – koordynatora 
Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna. 
Chciałbym tylko uzupełnić, na stronie 148 właśnie cel operacyjny 3 szersze 
uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej i tutaj mamy 
wylistowane wszystkie spotkania jakie się odbyły w 2018 roku, bo to jest tylko i 
wyłącznie jakby zestawienie z tego okresu i np. 120 spotkań edukacyjno-
informacyjnych, 19 warsztatów z mieszkańcami, w których udział wzięło ponad 4000 
osób, czy też spotkania z mieszkańcami w ramach działania Menadżera Śródmieścia 
w obszarze samego Głównego Miasta, Śródmieścia, 30 spotkań konsultacyjno-
informacyjnych ok. 600 osób uczestniczących. Była również badana opinia 
mieszkańców Głównego Miasta, w ramach komitetu rewitalizacji również były 
różnego rodzaju spotkania w 2018 roku odbyło się 7 spotkań poświęconych stricte 



15 

 

rewitalizacji, także ten aspekt społeczny też jest. Może powinnam zreferować 
jednym zdaniem więcej. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
To była czysto redakcyjna uwaga. Ja bym gdzieś na wstępie akapitem zaznaczyła co 
jest istotą kształtowania przestrzeni publicznej, ale podkreślam, absolutnie 
niezobowiązujące. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania, komentarze do 
tego punktu? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu.               
 

PUNKT  - 4A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 212. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 czerwca 2019 r. BRMG.0006.186.2019). 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Uchwały nie trzeba referować. Państwo otrzymali niezbędne materiały. Czy tutaj 
państwo radni mają potrzebę dyskusji czy przechodzimy do głosowania? 
Przechodzimy do głosowania.   
 

USTALENIA KOMISJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – OPINIA                  
 

Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 212. 
 

Głosowanie: 
5 głosów za, 
0 głosów przeciw 
1 głos wstrzymujący się 
 

W wyniku głosowania Komisja Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 212. 
   

Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 212. 
 

USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA                   
 

Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania, w 
wyniku którego 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 
się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 212. 
(Opinia nr 9-6/16-12/2019) 
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PUNKT  - 5 
 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska w części – druk nr 230. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 czerwca 2019 r. BRMG.0006.204.2019). 
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Mówimy o terenie, który jest położony w granicy wyspy Stogi. Jest to 
teren plaż i wydm 10 hektarów i tereny leśne około 40 hektarów. Tak to wygląda w 
przybliżeniu. Tereny leśne stanowią zaplecze DCT, natomiast plaża jest w 
sąsiedztwie ul. Nowotnej, głównego kąpieliska na wyspie Stogi. Cały obszar znajduje 
się w granicy administracyjnej Portu. Może uzupełnię wypowiedź pani 
Przewodniczącej, równocześnie z uchwałą o podjęciu zmiany Studium dla tych 
fragmentów Prezydent wystąpił do Ministerstwa w zakresie zmiany granic 
administracyjnych Portu. Trzy miesiące temu uzupełniliśmy nasz wniosek o 
konkretne punkty geodezyjne. Do tej pory nie mamy informacji na jakim to jest 
etapie. Tak jak szanowni państwo widzicie tereny leśne są terenami leśnymi 
gminnymi, komunalnymi, natomiast plaża i wydmy to jest Skarb Państwa w granicach 
administracyjnych Portu. Przypomnę tylko, że w kwietniu 2018 roku Rada Miasta 
Gdańska uchwaliła plan miejscowy, który przeznaczał te tereny, teren lasu, plaży i 
wydmy pod funkcje portowo-produkcyjno-składowe. Natomiast celem zmiany było 
ustalenie zgodnie z planem miejscowym przeznaczenia, które jest na dzień 
dzisiejszy, czyli tereny leśne oraz plaża i wydmy. Taka zmiana została dokonana. 
Projekt studium przesądza właśnie teren leśny utrzymuje jako funkcje terenów 
leśnych, plaża oraz wydmy. Dodatkowo w projekcie studium została dopuszczona 
realizacja infrastruktury technicznej, kolejowej i drogowej. Takie przesądzenie jest 
w terenach leśnych. Takie przesądzenie jest dla całego miasta. Projekt zmiany był 
wykładany do publicznego wglądu w kwietniu. W ustawowym terminie wpłynęły 3 
pisma z 12 uwagami. Wszystkie te uwagi zostały nieuwzględnione. Część z nich była 
niezasadna, ponieważ już realizowała postulaty zawarte w uwadze m. in. o to, aby 
teren plaży i wydmy objąć terenem ogólnomiejskiego   systemu terenów aktywnych 
biologicznie. To było już w projekcie zmiany. Natomiast taka sama uwaga dotyczyła 
terenu leśnego. Tutaj jest to sprzeczne z polityką miasta właśnie w zakresie 
utrzymywania ciągłości rekreacyjnej i przyrodniczej ponieważ tereny leśne znajdują 
się w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej przeznaczone pod rozwój 
funkcji portowo-przemysłowych, więc ze względów przestrzennych ta ciągłość, te 
tereny leśne są oderwane od zwartych kompleksów leśnych, więc dlatego ten OSTAB 
się tutaj nie znalazł. Natomiast przeznaczenie w planie miejscowym i ustalenie w 
studium terenu leśnego nie zagraża realizacji innego przeznaczenia, czyli ustalenie 
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na tym terenie OSTAB-u nie uniemożliwia realizacji zamierzeń związanych z 
gospodarką leśną czy terenami leśnymi, rekreacyjnymi.  
Ponadto uwagi dotyczyły zakazu realizacji infrastruktury związanej właśnie z koleją. 
Tak jak już powiedziałam ze względu na to, że teren znajduje się w sąsiedztwie 
terenów portowo-przemysłowych jak najbardziej zasadne jest umożliwienie 
realizacji. Nie wiemy kiedy i jak, czy aby na pewno będzie tutaj ta infrastruktura 
kolejowa, natomiast dokument studium jest takim dokumentem strategicznym, który 
zabezpiecza taką możliwość. Dopuszczenie infrastruktury rekreacyjnej to już jest 
poza kompetencjami studium. Studium nie wchodzi tak precyzyjnie do wytycznych. 
Wprowadzenie zakazów i wymogów poza kompetencją studium dotyczących m. in. 
zakazu grodzenia czy też zakazu lokalizacji nośników reklam to też jest poza 
kompetencjami tego dokumentu. Takie rzeczy rozstrzyga się na etapie planu 
miejscowego, bądź na podstawie innych obowiązujących uchwał w mieście. Tutaj 
akurat uchwały krajobrazowej.  
Dodatkowo była również uwaga, który była poza granicami proponowanych zmian, 
odstąpienie od przedłużenia ul. Kaczeńce, Nowej Kaczeńce, która prowadzi to 
terenów portowych.  
Prezydent odrzucił te uwagi, natomiast postuluje o to, aby Rada przyjęła ten 
dokument.     
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję. Czy ze strony państwa radnych są jakieś komentarze? Proszę, pan radny 
Skarbek.    
 

Dyskusja: 
 

Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Pani dyrektor czy Port zamanifestował jakieś swoje stanowisko w stosunku do tych 
zmian? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie też związane z tym pierwszym, czy te 
plany dotyczące rozwoju w głąb zatoki są aktualne? Czy nadal nic nie wiemy 
konkretnego? To ważne wydaje się w kontekście tej zmiany. Dziękuję.  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Szanowni państwo, Port nie złożył żadnych uwag. Uwagi były złożone przez 
Pomorskie Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodnicze, Polski Klub Ekologiczny oraz 
jedno pismo od osoby fizycznej, czyli takie 3 pisma z uwagami wpłynęły. One się 
powtarzały. Port się nie wypowiadał na etapie, nawet chyba nie był na dyskusji 
publicznej. Byli mieszkańcy ze Stogów, była Rada Dzielnicy Stogi, natomiast nie 
kojarzę, żeby był Zarząd Portu. Natomiast tak, jak najbardziej kierunki rozwoju 
Portu są aktualne. O ile się orientuję na dzisiaj miała być podpisana umowa właśnie 
PKP z Portem i z Premierem w zakresie dostępności do terenów portowych. Cała 
wizja zagospodarowania realizacji Portu Centralnego jest przedstawiana tutaj. Mniej 
więcej pół kilometra od Półwyspu Westerplatte pojawiają się pirsy i ponad chyba 470 
hektarów zalądowionego terenu, który ma być realizowany etapowo. Nie jest to 
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rozpisane na ile lat, ale te inwestycje się tutaj będą realizowały. Obsługa 
komunikacyjna poprzez istniejący układ komunikacyjny, transportowy, Sucharskiego, 
przedłużenia również linie kolejowe w tym kierunku. Tak jest we wstępnych 
koncepcjach, które były prezentowane publicznie. Czyli jak najbardziej ten kierunek 
rozwoju Portu Centralnego jest utrzymywany i sukcesywnie kolejne dokumenty 
pokazują, że ten pomysł się powoli krystalizuje.  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję. Proszę pan radny Śpiewak-Dowbór. 
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Pani dyrektor chciałem się zapytać czy znamy stanowisko Rady Dzielnicy Stogi co do 
tego projektu oraz chciałem się zapytać jakie argumenty ewentualnie ze strony 
mieszkańców padały w dyskusji publicznej? Czy jest tam jeszcze coś co budziłoby 
jakąś szerszą dyskusję?    
 
Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Tak. Rada Dzielnicy formalnie nie złożyła uwag. Była na spotkaniu i dyskusja 
dotyczyła m. in. tego, żeby objąć ten teren ogólnomiejskim systemem terenów 
aktywnych biologicznie, czyli tzw. OSTAB. Jeszcze raz powtórzę, że jakby te 
inwestycje w małą architekturę czy związane z rekreacją mogą się odbywać na 
podstawie obowiązującego planu miejscowego i OSTAB trochę inną rolę ma pełnić w 
mieście. Mamy zachować tą ciągłość. Tutaj tej ciągłości nie ma poprzez to, że jest 
to teren w enklawie zabudowy produkcyjnej. Natomiast na dyskusji publicznej 
oprócz tego były jeszcze podnoszone kwestie wycinki lasów na terenach portowych, 
ale to już jest poza kompetencjami miasta, bo tak jak to jest funkcja portowa to ten 
port rozwijał się od lat, więc sukcesywnie tam tej zieleni ubywało. Natomiast nie 
potrafię powiedzieć jaki był stan 60-70 lat temu, kiedy te funkcje portowe tutaj 
zaczęły się rozwijać. To była jedna z kwestii poruszanych na dyskusji publicznej. 
Jeszcze właśnie Klub Ekologiczny i ekolodzy wskazywali, że tutaj jest też korytarz 
przelotów ptaków, które korzystają z tych terenów leśnych w Porcie dla odpoczynku, 
więc to były takie kwestie poruszone na dyskusji publicznej.  
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Ale jak rozumiem w takim zakresie w jakim to studium teraz procedujemy, te 
zmiany, to na tym obszarze nie będzie mowa o jakiejś przyszłej wycince drzew? 
 
Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Jedyna wycinka drzew na terenie leśnym mogłaby być spowodowana realizacją 
infrastruktury drogowej bądź kolejowej, ale to w ramach całego dokumentu 
studialnego dopuszczamy taką możliwość. Nie mamy żadnych projektów 
przesądzeni, że tutaj by musiało być coś takiego zrealizowane, ale proszę pamiętać, 
że zgodnie z planem miejscowym jest tam teren zielony, że te inwestycje byłyby 
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sporządzane spec ustawami. To już żadne planowanie przestrzenne nie wchodzi w 
grę. Także nie dość, że jest studium wskazane jako teren zielony to jeszcze w 
obowiązującym planie miejscowym jest to też przeznaczone pod zieleń od 2002 
roku, więc tutaj musiałby nastąpić zmiana planu miejscowego, za wyjątkiem 
inwestycji realizowanych na podstawie spec ustawy.   
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Ale to ewentualne wydłużenie infrastruktury kolejowej mogłoby się odbyć przy takim 
planowaniu przestrzennym jakie teraz by było z tym studium i z tymi planami, które 
są? Czy to by wymagało też zmiany planów albo spec ustawy?  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Wymagałoby zmiany, bo jest mi trudno powiedzieć np. jakby na przykład wzdłuż 
ulicy przedłużonej Kaczeńce byłaby realizowana infrastruktura kolejowa to trzeba by 
było zmienić plan miejscowy, żeby kawałek tego terenu przeznaczyć pod szare, bo 
kolej jest akurat szara, ale to musiałoby być za zgodą Rady Miasta Gdańska na 
podstawie zmiany panu miejscowego, chyba, że będzie to inwestycja spec ustawą, 
bo również dla kolei jest spec ustawa kolejowa, dla dróg jest spec ustawa drogowa 
ZRID, a może być jeszcze spec ustawa portowa.  
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Jasne, ale gdyby nie było spec ustawy to i tak temat ewentualnego przedłużenia linii 
kolejowej musiałoby wrócić do Rady Miasta i dopiero wtedy byśmy podejmowali 
rozstrzygnięcie co do tego?    
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Po zmianie planu miejscowego musiałoby to być.    
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję uprzejmie.     
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Czy są jeszcze jakieś komentarze, pytania?  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Jestem przewodniczącym Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego. Z panią 
dyrektor już od dłuższego czasu pracujemy nad tym. Jestem zwolennikiem 
zrównoważonego rozwoju, ale chciałbym parę rzeczy wyjaśnić. Pierwsza sprawa czy 
ta infrastruktura kolejowa jest dopuszczona na tym zaznaczonym terenie zielonym?   
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Na terenach lasów. W całym studium na terenach lasów.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Jest dopuszczona?    
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Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Na terenach lasów tak.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Czyli teoretycznie przez ten teren zielony mogłaby przebiegać linia kolejowa?  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Tak.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Proszę panią z tego co ja wiem to pani Magda Wiszniewska Przewodnicząca Zarządu 
zgłosiła właśnie uwagi co do tego punktu, żeby to studium wyraźnie zaznaczyć, żeby 
ta infrastruktura kolejowa nie mogła przebiegać przez ten teren zielony, także 
prosiłbym, żeby tą sprawę uściślić, odszukać i poprawić. Następna sprawa gdyby pani 
była uprzejma wrócić do takiej mapki z lokalizacją. Tam powyżej zaznaczonego 
punktu jest pas zieleni i czy ta zieleń jest możliwa do wycięcia na potrzeby portowe?     
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Tak, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym i studium tak, ponieważ to jest 
to wszystko poza tym terenem leśnym jest własności Skarbu Państwa, proszę 
zobaczyć, i to są tereny poza kompetencjami miasta. My realizujemy postulat i 
wniosek mieszkańców Rady i mieszkańców Stogów i Rady Dzielnicy dla terenu, który 
jest we władaniu Gminy Miasta Gdańska, czyli terenu leśnego, który w 
obowiązującym planie miejscowym jest również terenem leśnym. Natomiast w 
sąsiedztwie są to tereny Skarbu Państwa przeznaczone pod funkcje portowe. Są poza 
naszymi kompetencjami i zmiana studium nie dotyczyła tego fragmentu.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Ale czy ten pasek należy do Portu czy jest własnością Miasta?  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Do Portu. Do Skarbu Państwa w Zarządzie Portu Morskiego Gdańsk.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Dziękuję bardzo. Chciałbym, żeby pani się odniosła do tej uwagi pani Wiszniewskiej 
odnośnie tej infrastruktury kolejowej na terenie tym zielonym.  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Jeszcze raz dodam, że do nas uwaga pani Przewodniczącej, nie wiem, czy to było w 
formie uchwały złożone, bo ta uwaga do nas formalnie nie dotarła. Dotarły tylko 3 
pisma w ustawowym terminie. Jeszcze raz przypomnę Pomorskie Towarzystwo 
Hydrologiczno-Przyrodnicze, Polski Klub Ekologiczny i osoba fizyczna. Żadna z tych 
uwag nie była od pani Wiszniewskiej.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Z tego co ja wiem … w takim razie czy jest możliwość jeszcze złożenia takiej uwagi?  
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Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Oczywiście, że można złożyć uwagę, tylko, że zgodnie z ustawą termin uwag był 
określony w ogłoszeniu i jest już po terminie. Nie ma takiej możliwości formalnie, 
natomiast możecie państwo złożyć uwagę, która będzie potraktowana jako kolejny 
wniosek o zmianę studium, natomiast co do infrastruktury kolejowej jeszcze raz 
powiem, że zgodnie z obowiązującym planem miejscowym jest to teren zielony, 
czyli w przypadku gdyby ktokolwiek wystąpił z wnioskiem o realizację infrastruktury 
kolejowej na tym terenie i tak Rada Miasta Gdańska będzie musiała podejmować 
uchwałę inicjującą tą zmianę. Jeżeli nie będzie takiej woli to ta infrastruktura tutaj 
po prostu nie powstanie, bo będzie musiała być dokonana zmiana planu 
miejscowego.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Tak, tylko, że jeżeli byłoby to zabezpieczone w studium to Rada ani państwo nie 
moglibyście opracować planu zagospodarowania przestrzennego, który by dopuścił 
do przeprowadzenia takiej linii kolejowej przez tą zieleń, dlatego, że studium by to 
blokowało.   
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Zapisy dotyczące dopuszczenia infrastruktury kolejowej i drogowej dotyczą całego 
miasta, wszystkich terenów leśnych w mieście, czyli w tym wypadku np. PKM-ka 
nigdy by nie mogła powstać, ponieważ też przechodziła przez tereny leśne.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Tak, ale jeżeli państwo przygotujecie względne studium na tym małym obszarze, 
zresztą za woli Ś.P. Prezydenta Adamowicz, można by było zmienić to i umieścić 
jakby taki zapis dotyczący tylko tego terenu.  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Tak, ale jak już powiedziałam rozpatrując te uwagi Prezydent ważył interes i 
ostateczna decyzja do tego czy będzie tutaj w tym obszarze dopuszczona 
infrastruktura kolejowa bądź drogowa przez tereny leśne leży w kompetencjach 
Rady Miasta Gdańska, bo należałoby zmienić plan miejscowy, który na dzień 
dzisiejszy ustala tutaj tereny zielone. To, że studium dopuszcza jakiś sposób 
zagospodarowania nie jest jednoznaczne ze zmianą planu miejscowego w tym w 
realizacji np. danego celu. Natomiast studium dopuszcza, czyli daje taką możliwość. 
Natomiast na etapie planu miejscowego jest to szczegółowo analizowane i tu 
Prezydent rozstrzyga tak lub nie i radni też ostatecznie podejmują decyzję czy taka 
zmiana jest możliwa czy nie.   
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Czyli teoretycznie gdyby Rada Miasta się zgodziła, gdyby zaakceptowała taki plan 
przestrzennego zagospodarowania przez ten teren mogłyby przebiegać tory portowe?  
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Nie portowe, by mogła przebiegać kolej i droga.  
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Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Do portu?    
 

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Do portu, bo las jest w sąsiedztwie terenów portowych.  
 

Pan Janusz Łapszo – Radny Dzielnicy Stogi 
Dziękuję bardzo. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Szanowni państwo, oczywiście państwo radni podejmą decyzję zgodnie z własnym 
sumieniem, ale jako urbanistka pragnę zwrócić uwagę, nie mylmy studium, czyli 
pewnego dokumentu zasad generalnych z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Tak jak pani dyrektor wytłumaczyła, jeżeli doszłoby po wszystkich 
pracach studialnych Portu Gdańsk do informacji ze strony Portu Gdańsk, że gdzieś 
konieczne jest poniekąd dla zrównoważonego rozwoju poprowadzenie linii i tak 
dyskusja wróciłaby do Rady Miasta Gdańska. I tak musiałby być sporządzony plan 
miejscowy, natomiast na tym etapie, tak jak pani dyrektor powiedziała, tak 
naprawdę Port Gdańsk się nie określił dokładnie, a ponieważ jest to generalna 
zasada stosowana do terenów leśnych w Gdańsku to trudno, żebyśmy na jakiś 
fragment sporządzali osobne zapisy dotyczące lasów. Czy ktoś z państwa radnych, 
albo z gości obecnych na Sali ma jakieś pytania dotyczące tego punktu tej uchwały? 
Nie widzę.  
 

Komisje przystąpiły do opiniowania. 
 

USTALENIA KOMISJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – OPINIA                  
 

Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 230. 
 

Głosowanie: 
5 głosów za - jednogłośnie 
 

W wyniku głosowania Komisja Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 230. 
   

Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 230. 
 

USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Edytę Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, 



23 

 

przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 230. 
(Opinia nr 9-6/17-13/2019) 

PUNKT  - 6 
 

Dostępność i plany rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Przechodzimy do głównego punktu łączącego nasze Komisje, który stał się powodem 
naszej decyzji o wspólnym obradowaniu to jest dostępność do infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej na terenie Miasta Gdańska, poniekąd również zainspirowanie 
przed dyskusję dotyczącą jednego z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego stwierdziliśmy, że warto rozpocząć dyskusję na temat tego tematu. 
Z jednej strony jesteśmy bardzo dumni jako radni, jako mieszkańcy Gdańska z 
drużyn sportowych, które odnoszą sukcesy i na pewno jest to kierunek, który należy 
wspierać, ale też nawiązując do sytuacji dzieci, do sytuacji seniorów, do filozofii 
miasta kompaktowego, miasta sąsiedztw, krótkich odległości, chcielibyśmy 
porozmawiać jak wyglądają plany zaproszonych instytucji, jak również wyglądają 
przemyślenia, być może jakieś wytyczne dla radnych miejskich, żeby podjąć 
odpowiednie inicjatywy, stąd bardzo byśmy prosili naszych gości o przedstawienie 
tematu, jakie główne inicjatywy w zakresie dostępności w różnych dzielnicach są w 
tym momencie podejmowane, jakie również są problemy z tym związane.  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
W zastępstwie dyrektora, który jest kilka dni na urlopie, chciałbym przedstawić 
informacje o realizacji głównych projektów, głównych zadań którymi się w tej chwili 
zajmujemy związanymi z rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Mam to 
podzielone na kilka takich tematycznych bloków. Króciutko wprowadzę państwa i 
opowiem co się w tej chwili dzieje w naszym pionie inwestycyjnym. W tej chwili 
jeżeli chodzi o boiska przyszkolne mamy opracowane 3 dokumentacje projektowe na 
modernizacje boisk przyszkolnych i to są boiska przy SP Nr 55 ul. Wolności, boisko 
przy szkole nr 83 przy ul. Stokłosy i boisko przy Zespole Szkół Energetycznych przy 
ul. Reja i te dokumentacje mamy w tej chwili gotowe z kosztorysami inwestorskimi. 
Wartość boiska przy SP nr 55 to jest ok 3 100 000 zł, boiska przy SP Nr 83 Stokłosy 
wartość robót 1 300 000 zł, przy Zespole Szkół Energetycznych wartość robót ok 
1 700 000 zł. W tej chwili mamy w WPF-ie zabezpieczone środki na rozbudowę tej 
infrastruktury w ramach Programu Budowy i Modernizacji Boisk na rok 2020 w 
wysokości 3 mln zł. Nie mamy w tej chwili więcej, więc rozpoczniemy w przyszłym 
roku realizację któregoś z tych boisk. Hierarchie realizacji na pewno będziemy 
ustalali tak jak to zawsze robimy z Wydziałem Rozwoju Społecznego. 
Oprócz tych trzech dokumentacji projektowych w tej chwili są wykonane jeszcze 
dwa boiska są w tej chwili w sferze zainteresowań naszych, to znaczy w sferze 
przygotowania do projektowania. Jest to boisko przy SP nr 49 ul. Legionów oraz przy 
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szkole Conradinum przy ul. Piramowicza. Boisko przy ul. Legionów przy SP nr 49 
związane jest z projektem planowanej budowy basenów w ramach PPP 
realizowanego przez Wydział Polityki Gospodarczej i tam ten projekt boiska 
przyszkolnego jest przygotowywany właśnie w ten sposób, żeby to nie zakłóciło całej 
zabudowy, całego kompleksu łącznie z basenem.  
Oprócz boisk przyszkolnych mamy w tej chwili jeszcze przygotowywane dwie 
dokumentacje na dwa boiska ogólnodostępne, które w tej chwili nie mają 
finansowania. Czekają po prostu na swój czas. Jest to boisko piłkarskie przy ul. 
Kościerskiej, którego wartość według kosztorysu wynosi ok 4 mln zł. Na boisko to 
składaliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie, jednak ze skutkiem 
negatywnym. Nie dostaliśmy dofinansowania na to boisko, ale pozwolenie na budowę 
jest aktualne i można to boisko realizować jeżeli będą środki.  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
W którym roku to pozwolenie na budowę zostało wydane?     
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Trzy lata wstecz, więc to musiał być w 2016 roku. W tym roku kończyło się to 
pozwolenie, ale przedłużyliśmy to pozwolenie w sposób taki jaki przewiduje prawo 
budowlane, więc jest dalej aktywne i kwestia tylko znalezienia środków i to boisko 
może wejść do realizacji. 
Drugim boiskiem, które jest przygotowane do realizacji, które ma dokumentację i 
ma pozwolenie na budowę to jest boisko piłkarskie w Jarze Wilanowska, które jest 
elementem całego tego kompleksu rekreacyjnego, które w tej chwili jest w znacznej 
części już zrealizowane, ale jest tam jeszcze kilka elementów takich, które nie mają 
finansowania jak właśnie boisko piłkarskie. Tam również są przewidziane korty 
tenisowe z obiektem szatniowym i te korty i obiekty szatniowe czekają na inwestora 
prywatnego, więc one nie wchodziły do finansowania z budżetu miasta, ale boisko 
piłkarskie jak najbardziej jest gotowe do realizacji, tylko kwestia finansowania tego 
boiska. Według kosztorysu jest warte ok 2,5 mln zł. Wiem, że ono jest przedmiotem 
wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok następny. Taki wniosek był złożony do 
BO. Teraz wszystkie wnioski z budżetu z BO na rok 2020 są na etapie weryfikacji, ale 
taki wniosek jest. Odnośnie boisk to tyle.  
Takim jeszcze obiektem, który przygotowujemy intensywnie do realizacji to jest 
lodowisko nasze miejskie w Gdańsku Południe. Na lodowisko chcemy pozyskać 
koncepcję architektoniczną. Pierwszy przetarg, który DRMG przeprowadziło okazał 
się nieskuteczny. Oferty były zbyt drogie i jesteśmy w tej chwili na etapie 
przygotowywania się do drugiego przetargu na uzyskanie koncepcji. Zakres koncepcji 
będzie podstawą do realizacji, do przygotowania dokumentacji projektowej i wtedy 
już po prostu będzie tylko kwestia zabudżetowania tego zadania i realizacji. 
Przewidujemy, że rok 2020 będzie rokiem, w którym mamy szansę zrealizować 
dokumentację projektową, w roku 2021 uzyskać pozwolenie na budowę i w 
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przypadku zabezpieczenia środków finansowych przystąpić do realizacji. Jeżeli 
wszystko się uda w czasie i w środkach finansowych rok 2022 może być rokiem 
kończącym tą inwestycję.   
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dopytam, jeżeli chodzi o lokalizację to czy ona ostatecznie została rozstrzygnięta?  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Tak, ona jest niedaleko Nowej Bulońskiej. Jest zlokalizowana na działce, na której 
również teoretycznie może powstać basen, który jest realizowany w ramach PPP.   
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
To jest sąsiedztwo Zespołu Edukacyjnego Jabłoniowa?  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Tak. Cena ofert na to lodowisko była w tej chwili na tyle duża, że przetarg był 
unieważniony dlatego, że obejmowała właśnie szereg wariantów, w tym również 
warianty połączenia lodowiska z basenem. Chcemy na jednej dużej działce połączyć 
dwa obiekty. Być może one zaistnieją razem. Być może będzie wspólny parking, 
wspólna komunikacja i to by znacznie obniżyło koszty jednostkowe dla każdego z 
tych obiektów, gdyby oddzielnie miałby być budowane w niedalekiej odległości. 
Także czekamy na drugi przetarg.   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Tak informacyjnie to dzisiaj zostały otwarte już oferty w drugim przetargu 
ponowionym.  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Jeszcze nie dotarła do mnie ta informacja.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Z tego co wiadomo są to oferty poniżej kosztorysu, więc jest nadzieja, że będzie to 
zrealizowane. To tak informacyjnie, dziękuję.  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Jeszcze dodam, że dofinansowujemy inwestycyjnie dwa obiekty sportowe. Jednym z 
nich to jest MKS Atleta. To jest klub sportowy, który uzyskał dofinansowanie 
indywidualnie w Ministerstwie Sportu. My jako miasto dofinansowujemy w wysokości 
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2 mln zł. w tym roku na remont tego obiektu sportowego. Wartość inwestycji wynosi 
4 mln zł. Klub pozyskał dofinansowanie, a w połowie miasto zobowiązało się umową 
odpowiednio sfinansować i w tym roku to realizujemy.  
Również klub sportowy Jaguar, czyli Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej Jaguar przy ul. Budowlanych też uzyskał akceptację swojego wniosku w 
Ministerstwie Sportu na dofinansowanie do budowy boiska piłkarskiego na terenie 
przy ul. Budowlanych. Teren jest własnością miasta. Klub użytkuje ten teren i też 
miasto dofinansowuje 1 400 000 zł w tym roku do tej przebudowy. Drugą część 
finansuje Ministerstwo Sportu. Tam już są boiska, ale w tym roku klub kolejne boisko 
na tym terenie wykona przy finansowym wsparciu miasta. Bez tego by po prostu klub 
nie dał rady. Dziękuję.    
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Biorąc pod uwagę peryferyjność terenów przy Obwodnicy to duży sukces i faktycznie 
świadczy o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej. Dziękujemy.  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Ten klub z tego co wiem też złożył wniosek na budowę boiska w Jarze Wilanowska. 
To jest jego inicjatywa. Myśmy go namówili do tego.  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dobrze słyszeć też, że takie byty jak Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
wciąż się rozwijają i gdzieś lokalnie dbają o infrastrukturę.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Panie przewodniczące, szanowni państwo radni, chciałbym przedstawić prezentację 
dotyczącą dostępności i planów rozwoju infrastruktury sportowej w mieście 
Gdańsku, która jest w zasobach Gdańskiego Ośrodka Sportu. Jeżeli chodzi o obiekty, 
którymi zarządzamy, bo chciałbym o tym powiedzieć, co do zasady to obiekty są 
udostępnione jednostkom edukacyjnym bezpłatnie, czy to chodzi o pływalnie, czy 
boiska czy też inne obiekty, natomiast oczywiście tu musimy zachować pewien 
balans między dostępnością bezpłatną, a tą która się wiąże z odpłatnością, gdyż 
dostęp do tych obiektów mają również inne instytucje, chociażby kluby sportowe 
działające profesjonalnie czy też inne stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby, ale 
oczywiście młodzież ma tutaj preferencyjne możliwości uczestniczenia w tego 
rodzaju zajęciach.  
Jeżeli chodzi o obiekty to są to boiska trawiaste, treningowe położone przy ul. 
Traugutta 29, gdzie mamy też salę lekkoatletyczną oraz urządzenia LA, korty 
tenisowe. Tam również korzystają z tych obiektów szkoły, są realizowane zajęcia 
chociażby Aktywuj się i też inne zajęcia. Oczywiście stadion przy ul. Grunwaldzkiej 
244 niedawno oddany, wybudowany przy wsparciu środkami z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Jest to stadion, na którym głównie rozgrywają zajęcia rugbiści. Jest 
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boisko z nawierzchnią sztuczną. Jest tam dookólna bieżnia. Odbywa się tam m. in. 
Gdański Test Coopera, który jest już imprezą cykliczną, ale przede wszystkim 
rugbistki i rugbiści z Gdańska.  
Oczywiście stadion żużlowy, na którym głównie rezydują żużlowcy, natomiast na 
środku tego obiektu jest też murawa, która też jest wykorzystywana do rozgrywek 
sportowych czy treningów młodych piłkarzy.  
Oczywiście inne obiekty sportowe jak przy ul. Hallera, który jest oddany w 
zarządzanie Gedanii 1922, który się bardzo fajnie rozwija i posiada już doskonałą 
infrastrukturę i też są efekty w postaci dużej ilości młodzieży, która już zdobywa 
coraz więcej laurów. Jest to przykład takiego gdańskiego modelu, w którym 
rzeczywiście oddanie infrastruktury na długoletnią dzierżawę wyzwala pewien 
potencjał społeczny tkwiący w działaczach, którzy potrafią zdobyć środki, mają 
pomysł na prowadzenie biznesu i oprócz tego, że robią sport to robią też edukację, 
bo jak państwo wiecie działa tam i przedszkole, które jest bardzo innowacyjne oraz 
szkoła, a także klub poszedł jeszcze dalej i ma Szkołę Mistrzostwa Sportowego w 
zakresie piłki nożnej, także jest to powód do dumy.  
Oczywiście obiekt sportowy na Meissnera, który jest w tej chwili obiektem 
balonowym przykrytym. Zajęcia się tam odbywają dla szkół. One są zajęciami 
bezpłatnymi w porach do południa, ale też mają możliwość odbycia w tzw. paśmie 
publicznym instytucje takie jak kluby sportowe trenujące młodzież. Odbywa się to 
na zasadach konkursowych.  
Obiekt Zielonogórska, który jeszcze jest pewnym potencjałem, ale myślę, że on też 
będzie uwolniony, aczkolwiek ma pewne odgraniczenia co do rozwoju jeżeli chodzi o 
zainwestowanie.  
Inne obiekty to Miejska Hala Sportowa, na której odbywają się zajęcia od rana do 
nocy zarówno jeżeli chodzi o szkoły jak i kluby sportowe. W tym roku 
prawdopodobnie kalendarzowym będą już ćwiczyły tam też koszykarki gdańskiego 
AZS-u, ale też i piłkarze Wybrzeża Gdańsk.  
Stadion letni to jest infrastruktura, która jest infrastrukturą sezonową. Ona w tej 
chwili już po raz kolejny została ustanowiona w okolicach molo. Jest to obiekt 
typowy, letni. Odbywają się tam zawody na wysokim szczeblu jeżeli chodzi o 
rozgrywki Pucharu Polski, Mistrzostwa Polski w dyscyplinach plażowych, siatkówka 
plażowa, piłka ręczna plażowa, czy też piłka nożna, beach soccer. Mają tam 
możliwość uczestniczenia w tych zawodach dzieci.  
Kąpieliska morskie. Tu mówimy o obiektach ogólnodostępnych. Są to boiska, które są 
ogólnodostępne. Jest ich 26 z czego 19 do piłki siatkowej, do piłki nożnej i ręcznej 
jest 7 boisk. Na plaży również jest rozwijana coraz bardziej siłownia w Jelitkowie. 
Powstały także dwa place zabaw, jeden w Jelitkowie na wejściu 63. To jest nowy. 
Replika statku Generał Zaruski jest obiektem, który jest już kilka lat na plaży i 
cieszy się niezwykłą popularnością wśród dzieci.  
Pływalnie. One funkcjonują w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu. Funkcjonują w 
dzielnicach Chełm, Orunia, Osowa oraz Stogi. One są spięte taką klamrą w zakresie 
zarządzania i dostęp poprzez stronę plywalniegdansk.pl jest możliwy. Jest możliwy 
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zakup biletu drogą elektroniczną. W tej ofercie mamy ponad 30 produktów. Jest to 
swego rodzaju innowacyjny produkt na skalę krajową, gdyż spięty został jednym 
systemem dostępu. Mieszkańcy i turyści mają też możliwość kupienia właśnie przez 
Internet, ale co ważne, Karta Mieszkańca jest takim benefitem, gdyż 10% rabatu 
może uzyskać każdy Gdańszczanin, ale oczywiście dostęp też jest na podstawie Karty 
Benefit, Ok System czy innych organizacji i instytucji, które mają możliwość 
sprzedania tego typu sportów.  
Kolejna informacja dotycząca marin gdańskich. To jest infrastruktura 
ogólnodostępna, ale nie jest bezpłatna. One funkcjonują w czterech lokalizacjach. 
Cztery te lokalizacje mają Błękitną Flagę, czyli są obiektami, które mają wysoki 
standard funkcjonowania. Można też wypożyczyć kajaki lub inny sprzęt pływający. 
Dzisiaj ta infrastruktura na Żabim Kruku jest oddana w zarządzanie sąsiedniemu 
klubowi Żabi Kruk i rzeczywiście ten model się sprawdza.  
Kwestia innych obiektów, oczywiście Sport Park Przymorze, który jest w ostatniej 
fazie przygotowania rozwoju. Tam będzie też inwestycja. Obiekt oddany w 
długoletnią dzierżawę firmie Sport Haus. W tej chwili już trwają końcowe prace 
związane z przygotowaniem inwestycji. Ten obiekt też się zmieni. Powstanie też 
infrastruktura, która częściowo będzie przeznaczona dla funkcjonowania Gdańskiego 
Ośrodka Sportu dla działu Imprez.  
Na Górkach Zachodnich rozwój przystani. Ta przystań, w której funkcjonował 
Gdański Klub Jachtklub Stoczni Gdańskiej będzie rozwijana i jest program unijny, w 
którym ok 20 mln zł będzie zainwestowane w przeciągu najbliższych lat.  
Kolejne obiekty rekreacyjne, oczywiście boiska wielofunkcyjne te, które powstały w 
ramach Budżetu Obywatelskiego, którymi też zarządzamy, place zabaw, skateparki 
dzielnicowe, Kraina Zabawy również to jest obiekt ogólnodostępny, który cieszy się 
dużą popularnością i oczywiście uzyskane od Portu Falochron Zachodni, który też 
jest takim docelowym miejscem spotkań mieszkańców.  
To co wspomniał już pan kierownik Nalewajko kwestia budowy lodowiska krytego. 
Mam nadzieję, że ona nastąpi. Gdański Ośrodek Sportu został przewidziany jako 
administrator tego obiektu. Zobaczymy jak się potoczą losy tego obiektu. Jesteśmy 
przygotowani i uczestniczymy w procesie przygotowania inwestycji.  
Jeżeli chodzi o kolejny obiekt bardzo istotny, ważny, to plany inwestycyjne 
Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego. Przedstawiałem państwu na 
Komisji Zrównoważonego Rozwoju, wysyłałem państwu też prezentację na prośbę 
państwa radnych, ta inwestycja jest jakby na wczesnym etapie planowania, jest 
wstępna koncepcja. Nie ma jeszcze finansowania. Mamy tylko 10 mln zł 
zaplanowane w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych do roku 2023. Pewnie decyzje co 
do sposobu realizacji inwestycji jeszcze muszą zapaść niebawem. Dziękuję 
serdecznie za uwagę. Gdyby były pytania to udzielę odpowiedzi.   
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję bardzo. Najpierw poproszę państwa o dokończenie wypowiedzi, a potem 
przejdziemy do pytań.    
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Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Chciałem jeszcze swoją wypowiedź uzupełnić o jedną rzecz. Pracujemy intensywnie, 
mamy na ukończeniu dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy stadionu przy 
ul. Grunwaldzkiej 244, który funkcjonuje lecz zgodnie z zobowiązaniami, które 
miasto poczyniło wobec Ministra Sportu gdy otrzymywało dofinansowanie musimy do 
roku 2021 zrealizować rozbudowę tego stadionu o kompleks sanitarno-szatniowy i o 
boisko treningowe, żeby utrzymać kategorię rozgrywek międzynarodowych, 
kategorię, którą miasto by straciło gdyby nie dopełniło tego zobowiązania. Mamy w 
tej chwili dokumentację projektową na ukończeniu. Liczymy, że ona wejdzie do 
realizacji w ramach budżetu miasta w przyszłym roku. Będziemy wnioskować o 
wpisanie jej na listę zadań inwestycyjnych na przyszły rok. Dziękuję. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję bardzo za uzupełnienie. Poproszę o wypowiedź pana dyrektora Krygera.     
      

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Jeżeli chodzi o dostępność, bo może mniej o rozwoju infrastruktury jeżeli chodzi o 
placówki oświatowe, jeżeli chodzi o samą dostępność to kluczowe były działania 
podejmowane przez nas już w roku 2018 czyli zmierzaliśmy do tego, aby 
doprowadzić do pełnej dostępności boisk funkcjonujących przy gdańskich szkołach. Z 
tego powodu kilka działań zostało już podjętych. To znaczy po pierwsze 
doprowadziliśmy do zmiany Zrządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, które reguluje 
wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych wskazując w tym zarządzeniu, 
że opłaty pobierane są tylko i wyłącznie od tej działalności, którą jest działalnością 
gospodarczą, więc każde korzystanie z obiektu sportowego, a mówimy o boiskach, 
które nie mieści się w ramach działalności gospodarczej, a skierowane jest do dzieci 
i młodzieży oczywiście jest tą formą korzystania nieodpłatną. W celu też 
zabezpieczenia samych dyrektorów placówek, których jednym z obowiązków jest 
właśnie administrowanie powierzonym mieniem, majątkiem miasta, przygotowane 
zostały jednolite regulaminy opisujące czy regulujące korzystanie z boisk szkolnych. 
Taki jednolity regulamin dla każdej z placówek został przygotowany i przekazany 
wiosną tego roku. Z ankiet, które prowadziliśmy, z badań, które prowadziliśmy 
wśród gdańskich szkół wynika jednoznacznie, że w zdecydowanej większości z nich 
ten dostęp do obiektów sportowych jest pełen i bez żadnych ograniczeń, natomiast 
są takie przypadki w mieście, gdzie rzeczywiście te ograniczenia występują i każdy z 
tych przypadków, jak również te zgłoszenia indywidualne, które do nas trafiają są 
później przez nas sprawdzane. Mówię o ograniczeniach np. z możliwości korzystania 
z obiektu sportowego w weekendy, w soboty i niedziele, kiedy np. nie ma w 
placówce nikogo z dozoru, bo np. placówka objęta jest tylko i wyłącznie 
monitoringiem wizyjnym. Podobnie mówimy o takich przypadkach, o takich 
boiskach, w których np. stan techniczny nie pozwala dyrektorowi na podjęcie 
decyzji o pełnym udostępnieniu dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o stronę formalną 
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jeszcze raz podkreślę, nie ma już żadnej przeszkody do tego, żeby boiska były 
otwarte.  
Jeżeli chodzi o dalsze nasze plany to oczywiście rozwijamy projekt Dzielnicowych 
Centrów Sportu, który z założenia miał wejść w miejsce funkcjonujących jeszcze do 
zeszłego roku animatorów sportu, to znaczy wskazaliśmy rzeczywiście, że te środki 
można przeznaczyć na koordynację z poziomu Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 
Szkolnego. Takich działań skierowanych nie tylko do dzieci i młodzieży, ale i do 
całych rodzin, czyli do mieszkańców Gdańska. Są to zajęcia bądź to zajęcia 
opiekuńcze, w niektórych przypadkach takie były potrzeby zgłaszane, żeby był 
zwyczajnie ktoś, kto tylko będzie koordynował sposób spędzenia czasu na obiekcie 
sportowym, ale w zdecydowanej większości są to konkretne oferty przygotowane 
przez profesjonalnych trenerów, wychowawców, nauczycieli, którzy zatrudnieni są w 
gdańskich placówkach. Dodatkowo od tego roku szkolnego rozwijać będziemy w 
sposób systemowy dwa takie działania skupiające się na idei swobodnej zabawy, a 
więc z jednej strony w szkołach podstawowych idziemy z programem pilotażowym 
dla 10 szkół podstawowych, opartym na takiej idei PlayPod-ów czy Gratosfery na 
licencji też zachodniej, natomiast ten projekt doskonale funkcjonuje chociażby na 
terenach wspomnianych dzisiaj, terenach Gedanii. Tam w szkole podstawowej 
niepublicznej takie miejsce swobodnej zabawy rzeczywiście funkcjonuje. A jeżeli 
chodzi o przedszkola to mówimy o rozwijaniu projektu, który w tym roku też 
funkcjonował jako pilotaż czyli ogrody przedszkolne. Projekt zakłada 5-letni rozwój 
tej przestrzeni ogrodu przedszkolnego połączonej zarówno ze szkoleniami dla 
pracowników przedszkoli jak i uzyskiwaniem przez placówki certyfikatów wraz z 
rozwojem tej przestrzeni. Dziękuję. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję panie dyrektorze. Takie pytanie uzupełniające dotyczące tych animatorów 
„rodzinnych”. Czy to są osoby przypisane do placówek sportowych, szkół bądź innego 
typu sportowych należących do miasta? Czy na przykład Rady Dzielnic czy jakieś 
lokalne organizacje mogłyby skorzystać z tej oferty?     
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Do szkół. Są to zajęcia przy szkołach. Są to środki, które są kierowane wprost do 
szkół. Są to osoby funkcjonujące przy szkołach, ale oczywiście jakby sam pomysł na 
realizowane zajęcia może wyjść z inicjatywą zarówno od mieszkańców jak i właśnie 
w sposób skoordynowany z Rady Dzielnicy. Dodatkowo placówki, które jeszcze w tej 
chwili nie zgłosiły się, a chciały włączyć się w ideę Dzielnicowych Centrów Sportu 
nadal mogą to zrobić. Jeszcze są wolne miejsca. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Odnośnie tych dwóch nowych programów czy tym będą objęte wszystkie placówki w 
Gdańsku? Czy to będą wybrane, pilotażowe ośrodki?     
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Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Jeżeli chodzi o ogrody przedszkolne to w tym roku ten pilotaż realizowaliśmy w 
kilkunastu gdańskich przedszkolach, a więc od kolejnego roku wchodzimy w kolejny 
etap. To znaczy na pewno wszystkie przedszkola będą objęte ideą ogrodów 
przedszkolnych. Niektóre będą na tym pierwszym poziomie czyli tego przez co 
przeszło kilkanaście placówek w tym roku szkolnym czyli pierwsze szkolenia dla 
pracowników i też pierwsze wyposażenie w taki, technicznie to przedstawię, te 
przedszkola weszły w program były wyposażane w taki podstawowy pakiet to znaczy 
skrzynki, nasiona, ziemia, plus właśnie szkolenia dla pracowników pokazujące w jaki 
sposób możemy ten potencjał ogrodu przedszkolnego wykorzystać. Natomiast w 
kolejnych etapach w kolejnych latach przewidujemy rozwój tej przestrzeni ogrodu. 
Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe tak jak powiedziałem w tym roku będzie to 
pilotaż. Na razie jesteśmy na etapie szkoleń dla pracowników, a od września 
pierwsze placówki. Natomiast tutaj chcielibyśmy oczywiście, żeby jak największa 
liczba placówek weszła w tą ideę swobodnej zabawy. Bez pokazania tej przestrzeni 
ciężko ją opisać, jest w formie placu zabaw, która pozwala dzieciom szkoły 
podstawowej na całkowicie swobodną zabawę z wykorzystaniem wyobraźni, a wiec 
nie taki plac zabaw w rozumieniu naszym, dzisiejszym, klasycznym, wymuskanym, 
tylko takim rzeczywiście bardzo nowoczesnym. Mówimy raczej o takim miejscu 
rzeczywiście swobodnej zabawy i tutaj chcielibyśmy zostawić to rzeczywiście do 
dowolnej decyzji dyrektorów bez wskazywania, że z założenia wszyscy musza być 
objęci. 
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję bardzo. Warto było to tytułem komentarza uzupełnić. Czy pan dyrektor 
Biura Sportu chciałby coś dodać? Chciałabym podpytać o rolę organizacji 
pozarządowych w kształtowanie tej oferty. Mamy świadomość i pan dyrektor zresztą 
te kwestie poniekąd omawiał za rok 2018. Z drugiej strony sami i dostajemy 
informacje od działaczy lokalnych i sami też to obserwujemy, że w wielu dzielnicach 
przez wiele lat fantastycznie funkcjonujące ośrodki typu wspomniane przeze mnie 
wcześniej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Gdzieś to pokolenie działaczy 
niestety odchodzi i trochę mamy problem z próżnią. Zadam pytanie, które zapewne 
padnie w rundzie pytań od radnych. Na jakim etapie są dyskusje dotyczące rozwoju 
infrastruktury basenowej, bo tam w pewnym momencie toczyła się dość duża 
dyskusja, w który model pójść i czy tak naprawdę są jakieś rozstrzygnięcia w tym 
zakresie?  
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Z tego co mi przekazało Centrum Partnerstwa i Biznesu w tej chwili nie ma 
szczegółowych prac dotyczących konkretnych kierunków, w jakich pójdą te 
rozwiązania basenowe. Jest przygotowany raport dla pani Prezydent ogólnie 
przedstawiający tą sytuację jak to ma wyglądać, natomiast w szczegółach nie 
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jestem w stanie nic dzisiaj państwu z tych informacji przekazać. Przekaże to po 
prostu kolegom z Centrum Partnerstwa i Biznesu, żeby taką informację przygotowali.  
  
Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do dyskusji. Kto z państwa radnych ma pytania? Pan 
radny Skarbek. 
 

Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
W pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do tego co powiedział dyrektor Kryger, 
żeby w ślad za tymi regulaminami ujednoliconymi poszła kampania w szkołach 
skierowana do rodziców, bo pomimo tego, że te działania podjęliśmy na kanwie 
Oruni Górnej, to żeby rodzice byli poinformowani jakie uprawnienia mają ich dzieci 
w stosunku do tego. Chciałbym zadać takie pytanie w tych planach rozwojowych 
pomijając aspekt tych pływalni w formule PPP, już nie komentując tego szerzej, czy 
państwo kiedykolwiek brali pod uwagę lub prowadzili rozmowy dotyczące pływalnie 
olimpijskiej? Wiem, że w 2016 roku Gdynia podjęła takie rozmowy z Ministerstwem. 
Zdaje się, że uzyskali jakąś promesę na finansowanie w połowie. Nie wiem, czy to 
była jakaś konkretna deklaracja, ale wiem, że Gdynia jest w tym zakresie 
opóźniona, bo żadnej koncepcji nie ma i tutaj się pojawia pytanie, ponieważ 
najbliższy basen olimpijski jest chyba w Olsztynie, a drugi w Szczecinie, w 
województwie pomorskim nie ma żadnego. Jesteśmy miastem nadmorskim z 
wielkimi aspiracjami w kontekście szerzenia kultury morskiej. Czy nie warto by było 
spróbować rozpocząć jakąś rozmowę w kontekście tego, żeby taka pływalnia o takich 
parametrach powstała po to, żeby ten system basenów przyszkolnych czy w formule 
PPP dał nam szansę na nie tylko rozgrywanie zawodów, ale też profesjonalizm 
pewien treningów pływackich. Nie mówię, że my powinniśmy finansować to w 
całości, bo to jest droga zabawa również w utrzymaniu, ale mając kilka dużych 
uczelni z aspiracjami, chociażby patrząc na Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Politechnikę czy Uniwersytet Gdański. Można by było spróbować chociażby 
pośredniczyć w jakiś rozmowach, aby taki obiekt powstał. Czy takie coś się toczyło? 
Jak by państwo się do tego odnieśli? Jakiś krótki komentarz prosiłbym w tym 
kontekście.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Rzeczywiście jeżeli chodzi o plany budowy pływalni one były podejmowane 
wielokrotnie na Pomorzu, że tak powiem, natomiast Uniwersytet Gdański na swoim 
terenie miał wybudować. To była inicjatywa podejmowana przez Okręgowy Związek 
Pływacki. Gdynia jak wiadomo się mierzy z problemem i wyzwaniem i też jest 
trudno, natomiast koszty budowy i koszty utrzymania takiego obiektu są po prostu 
gigantyczne i w pewnym momencie jak już powstało dużo pływalni i będzie 
powstawała kolejna prawdopodobnie w PPP lub jeżeli nie powstanie to ilość 
pływalni, którą w tej chwili mamy na jednego mieszkańca jest dużo poniżej 
średniej, bo statystycznie obiekt typu pływalnia jest przyjmowany na 40 tys. osób. 
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Dzisiaj my mamy ten parametr dużo, dużo niższy, do ok. 25 tys. Natomiast jeżeli 
chodzi o pływalnię olimpijską, ona, żeby zafunkcjonowała w takim układzie 
sportowym, bo to jest jakby cel, mamy uczelnię, która jest z aspiracjami 
sportowymi, mamy Politechnikę, mamy też Uniwersytet, który planował, ale wycofał 
się z uwagi na gigantyczne koszty. To są koszty sięgające ponad 100 mln zł i koszty 
utrzymania tego obiektu są też bardzo duże, więc na ten czas nie ma takich planów 
związanych z budową takiej pływalni. Model budowy małych pływalni, które mają 
powstać i powstały w mieście Gdańsku zaspokaja ten rynek pływacki. Oczywiście nie 
w każdej dyscyplinie Gdańsk musi być liderem i mieć, natomiast faktem jest to co 
mówi pan radny. Jesteśmy jednym z nielicznych, jednym z dwóch regionów Polsce, 
regionów, w których nie ma pływalni, stąd nawet fajnie by było gdyby ona powstała 
chociażby w sąsiednim mieście Gdynia, ale na dzisiaj też chyba te szanse są coraz 
mniejsze. Z tego co mi wiadomo oni w Wydziale Programów Rozwojowych, a nie w 
innym żadnym dokumencie nie ma żadnej inicjatywy zmierzającej do budowy 
takiego obiektu. Może w przyszłości one się pojawią. Dzisiaj budowa takiej pływalni 
musiałaby też wygenerować popyt. Dzisiaj po prostu tych pływalni, zwłaszcza te 4, 
które ostatnio powstały one w jakiś sposób już nasyciły ten rynek. Budowa kolejnych 
pływalni wiązałaby się też z potrzebą zapełnienia tego obiektu i tu mamy obawy, że 
rzeczywiście mogłoby mieć nawet chociaż zbliżone do niewielkiego deficytu poziom 
finansowania.  
 

Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
W pełni się z panem dyrektorem zgadzam, natomiast uważam, że ten kontekst tych 
pływalni czy systemu małych pływalni jest nowym otwarciem w takim sensie, że 
można z tego zrobić kartę, że jesteśmy miejscem, które daje możliwości rozwoju i 
będzie koncentrowało pewny rodzaj talentów. Inaczej mówiąc jeżeli ma się 
utalentowaną młodzież, albo się planuje ją kształcić to tą kropką nad i byłaby taka 
pływalnia. Ja jeszcze raz podkreślam, że nie chodzi mi to, żeby Gdańsk wybudował, 
bo wiem jakie są koszty. To są spektakularne kwoty, natomiast mając taką kartę w 
postaci tych pływalni małych ma się inną pozycję do negocjacji z Ministerstwem, czy 
też z partnerami w postaci uniwersytetów. To znaczy będąc miastem o takim 
potencjale jak Gdańsk skupiając rektorów uczelni można zupełnie inaczej z 
Ministerstwem gadać. Dlatego poruszyłem to w tym miejscu, bo będziemy mieli to 
prędzej czy później w mniejszej lub większej formule ten system pływalni małych i 
uważam, że to powinno być właśnie takim impulsem, żeby w końcu w naszym 
regionie basen powstał jak element takiej kultury sportowej na niższym poziomie, 
ale też profesjonalnych zawodów. Dlatego zachęcam, żeby może jak już te baseny 
powstaną, żeby taką dyskusję od nowa rozpocząć. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Chciałam tylko dodać do tej wypowiedzi, że w zeszłej kadencji była taka grupa, 
która chciała stworzyć basen wraz z Aquaparkiem, zresztą z panami dyrektorami i z 
panem Prezydentem jeszcze rozmawialiśmy na ten temat, natomiast po kalkulacji 
wszystkich kosztów zrezygnowali z tego i były też rozmowy w Ministerstwie i 
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Ministerstwo w żaden sposób się do tego nie przychyliło i jak sobie policzyli to 
wszystko, nawet jeżeli by to było z Aquaparkiem to po prostu zrezygnowali. Myślę, 
że tu jest bardziej problem pieniędzy, a niżeli chęci.  
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Mam pytanie jeśli chodzi o kwestie tego dokumentu, który jest opracowywany co do 
pływalni dzielnicowych i co do możliwości ich rozwoju czy na ten moment mają 
panowie jakąś szerszą wiedzę co jest dokładnie przedmiotem tego dokumentu? W 
szczególności jaka ilość tych pływalni dzielnicowych? Które dzielnice? Chciałem się 
zapytać też czy przy tych analizach mają panowie wiedzę czy jest rozważana 
pływalnia dla rejonu Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu?  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Oprócz tych pływalni, które powstały innych planów w tej chwili nie mamy jeżeli 
chodzi o zamierzenia inwestycyjne, ani przyszkolnych, ani innych. 
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Na pytanie kilka czy kilkanaście minut temu padła odpowiedź, że jest 
przygotowywany jakiś dokument dla pani Prezydent.  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
To nie ja mówiłem, także …    
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Przygotowywany jest raport dla pani Prezydent dotyczący w ogóle w którym 
kierunku pójdzie rozwój basenów w Gdańsku.  
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju 
Właśnie tego dokumentu tyczyło się moje pytanie.  
 

Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej 
O szczegółach nie mogę powiedzieć, ponieważ się tym bezpośrednio nie zajmuję. 
Tak jak powiedziałem, przekażę odpowiednim kolegom w referacie.  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękujemy. Pan radny Malak. 
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki 
Rozumiem, że przy XX LO nie ma planów budowy boiska, ponieważ taka akurat była 
sytuacja, że wygrał wniosek w Budżecie Obywatelskim, został okrojony mimo, że 
wcześniej zaakceptowany i nie powstało to co miało powstać, to, na co ludzie 
głosowali. Chodzi o BO chyba 2017. 
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Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Boiska przyszkolne, które są realizowane przez nas są zawsze realizowane według 
listy rankingowej, która jest przygotowywana przez Wydział Rozwoju Społecznego, 
którą następnie akceptuje Prezydent i według tej listy rankingowej boiska są 
sukcesywnie projektowane i budowane. Teraz nie wiem co z tym boiskiem się dzieje, 
bo na tej liście, którą w tej chwili realizujemy tego boiska nie ma.   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki 
Czyli nie jest realizowane?  
 

Pan Bernard Nalewajko – Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych w 
Wydziale Programów Rozwojowych 
Jak wejdzie na listę rankingową to rozumiem, że będzie zrealizowane, bo w tej 
chwili, w tej trójce tego boiska nie ma.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki 
Jeszcze mam taką refleksję do panów od sportu, chciałbym poprosić o 
zorganizowanie spotkania z organizatorami Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców, 
żeby jakoś zacieśnić współpracę z miastem. Ucieszę się z projektów dla dzieci, z 
aktywizacji seniorów, ale tutaj kwestia rodziców, którzy grają w siatkówkę w tym 
projekcie na skalę ogólnopolską, w takim innowacyjnym projekcie. Myślę, że warto 
tutaj współpracować.  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tylko dopowiem do wniosku pana radnego, pan Jastrzębski, który jest 
koordynatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców jest też koordynatorem projektu 
Dzielnicowych Centów Sportu, więc współpracujemy, znamy się doskonale. Również 
jest pełne wsparcie jeżeli chodzi o samą promocję Amatorskiej Ligi Siatkówki 
Rodziców. Pan Jastrzębski wyszedł z projektem rozwijania samej idei takiej formy 
sieciowania poprzez sport i w tym roku zostanie to poszerzone jeszcze o formułę 
takiego współzawodnictwa już nie tylko rodziców, ale też nauczycieli gdańskich 
szkół, a więc będzie też kolejny etap rozwoju tej idei sieciowania.    
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki 
Tak, ja też rozmawiałem dzisiaj z panem Jastrzębskim. Były próby negocjacji, 
jeszcze chyba wtedy był GOKF, bo przez rok nawet były pieniądze z GOKF-u np. na 
sędziów. Później coś nie wyszło. GOKF stawiał warunki, na które Liga nie chciała się 
zgodzić i myślę, że jakbyśmy usiedli i przegadali to dalej może to się rozwijać.   
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Rozumiem z tego przekazu pana radnego, że jest brak woli wsparcia tej idei z naszej 
strony? Ciężko mi wyłapać wniosek w tej chwili.   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki 
Żeby poszerzyć współpracę, finansową głównie.  
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Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Szanowni państwo radni kilka pytań, a właściwie próśb, jeżeli chodzi o Dzielnicowe 
Centra Sportu czy gdzieś jest dostępna informacja na temat tego które szkoły już 
weszły w ten projekt?  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tak, mamy taki wykaz. Natomiast nie mam go przy sobie. Jestem w stanie w dniu 
jutrzejszym przekazać.  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Wracając do wniosku pana radnego Skarbka wydaje mi się, że w wielu sąsiedztwach 
warto też rozpowszechnić te informacje czy przez Rady Dzielnic czy przez inne 
grupy społeczników, że w ogóle taka oferta jest dostępna.   
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Ta oferta dostępna jest na stronie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. 
Online jest dostępna na pewno. Jest zakładka Dzielnicowe Centra Sportu. Natomiast 
też przygotuję i przekażę państwu radnym.  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Świetnie, bardzo dziękujemy. Z mojej strony prośba do wszystkich państwa, którzy 
przyjęli nasze zaproszenie bylibyśmy wdzięczni również za udostępnienie tych 
informacji, które zostały dzisiaj przedstawione oraz prezentacji do protokołu, jak 
również bardzo liczymy na tą informację dotyczącą kierunku rozwoju sieci basenów. 
Pan przewodniczący z Osowej się zgłaszał, także oddaję głos.  
 

Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa   
Mam dwa wnioski, ponieważ wiem, że u nas w Osowej bardzo ostatnio była gorąca 
dyskusja na temat boiska przyszkolnego, na którym rozgrywane są także mecze 
piłkarskie Olimpii Osowa i też chciałbym wnieść wniosek o ewentualne rozpatrzenie 
projektowania tego boiska, ponieważ Rada Dzielnicy już chyba dwukrotnie 
wspomagała koncepcję tego boiska przy szkole Nr 81, także będę wdzięczny jeżeli ta 
sprawa też pójdzie do przodu, ponieważ też wiem, że ostatnio były rozmowy z 
przedstawicielami klubu i z mieszkańcami ul. Korsarzy w sprawie ewentualnej 
rozbudowy tego boiska. Drugim tematem to może mówiąc tutaj o centach takich 
sportowych w małych sąsiedztwach też sugerowałbym, żeby w Osowej znalazło się 
takie centrum. Nawet Rada Dzielnicy wnioskowała przy miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego o ulokowanie takiego centrum sportowego na 3 
hektarach miejskiego gruntu nad Jeziorem Osowskim. Zapewne mogłoby to być też 
przy współpracy z gminą Żukowo, ponieważ ta działka leży na granicy gmin i myślę, 
że to byłoby super miejsce rekreacyjne nie tylko dla Osowej, ale dla całego górnego 
tarasu i gminy Żukowo. Dziękuję.  
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Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dziękuję. Czy państwu ten projekt jest znany? Jeśli nie to myślę, że mogę zaprosić 
państwa do zapoznania się poza posiedzeniem Komisji. Rozumiem, że można do 
gabinetu pana dyrektora radnych dzielnicowych skierować zainteresowanych właśnie 
tym kultywowaniem aktywności lokalnej, bo ona, tak jak powiedzieliśmy, jest 
szalenie ważna, żeby rozwijać pewne zdrowe postawy. Czy jeszcze ktoś z państwa 
ma jakieś pomysły, jakieś głosy w dyskusji? Na koniec pozwolę sobie taką własną 
uwagę do rozpatrzenia przez państwa czy to by było w jakikolwiek sposób zasadne, 
ale czy w ocenie wniosków organizacji pozarządowych na przyszłość nie można by 
było włączać czy preferować organizacji pozarządowych, które by działały gdzieś na 
tych terenach słabiej dostępnych jeśli chodzi o infrastrukturę? Ostatni głos w 
dyskusji, proszę.  
 

Pan Michał Grzelak – członek Zarządu Dzielnicy Aniołki       
Z mojej strony będzie seria pytań, ponieważ nasza dzielnica jest dość sportowo 
zaniedbana i do Komisji i nie tylko do Komisji, też do samego miasta i spółek 
miejskich miałbym właśnie przede wszystkim pytania o naszą infrastrukturę 
sportową na Aniołkach, ponieważ aktualnie nasz TKKF na Dębinkach idzie do 
likwidacji, czy jest coś do zaoferowania mieszkańcom dzielnicy? Rozumiem, że nasza 
dzielnica się starzeje i wygląda na to, że infrastruktura nie jest jak boiska piłkarskie 
na górnym tarasie właśnie mamy upadające boisko piłkarskie, a nie jest dla starszej 
części dzielnicy potrzebne, ale nasza dzielnica składa się też przede wszystkim z 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademików, gdzie mamy po prostu masę 
studentów, dla których nie mamy żadnej infrastruktury sportowej do zaoferowania, 
a też ostatnio zarzucono odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Steffensów 
wzdłuż linii ciepłowniczej. Czy jest jakaś szansa na powrót do tematu, kiedy to by 
można byłoby spodziewać się? Nasza dzielnica jest bardzo zielona więc jest 
potencjał dla infrastruktury sportowej, która przede wszystkim też jest użytkowana 
przez innych mieszkańców miasta, jest spory. Mamy Part Steffensa, w którym 
właśnie pilnie wymaga renowacji kiedyś istniejąca ścieżka biegowo-chodziarska. Czy 
jest jakaś szansa na zauważenie naszej dzielnicy?  
 

Radna Anna Golędzinowska – Prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju 
Mimo, że pytanie do naszych gości to pozwolę sobie zacząć odpowiedź. Jeżeli ktoś 
będzie chciał uzupełnić to bardzo proszę. Dzielnica jest o tyle specyficzna, że jest 
siedzibą Gdańskiego Ośrodka Sportu, mimo, że mam świadomość, że formalnie jest 
to dość peryferyjnie, także trudno konkurować z obiektem przy Traugutta. Jeżeli 
chodzi o ścieżkę rowerową faktycznie szalenie istotną nie ma tutaj akurat w składzie 
naszych gości Oficera Rowerowego, a tak naprawdę jest przede wszystkim do niego 
kierowane pytanie i do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Na tyle, na ile ja wiem, 
na trochę odłożono te plany ze względu na zlecenie kompleksowego projektu dla 
Parku Steffensa, ale jakby nic mi nie wiadomo o tym, żeby w ogóle odstąpiono od 
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tych planów, ale tutaj zobowiązuję się jako radna dopilnować sprawy. Mam 
świadomość, że akurat w tym składzie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Jeżeli 
mogę coś zasugerować to też grupą radnych jesteśmy jak najbardziej otwarci, 
usiądźmy i zastanówmy się tak naprawdę co możemy zrobić i z naszymi partnerami z 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, bo jest to teren, który znam doskonale, 
trudny, ale grzeszylibyśmy na tle Gdańska Południe gdybyśmy mówili, że kompletnie 
nie mamy infrastruktury. Czy ktoś chciałby coś dodać? Wobec zaawansowanej pory, 
przepraszam, że tak przyspieszam, ale mamy jeszcze dość istotne punkty, także 
pozwolę sobie zamknąć ten punkt dyskusji. Bardzo krótko jeszcze pani 
przewodnicząca Jankowiak punkt Komisji Sportu, a potem uporządkowanie uchwały 
parkingowej i pomniki przyrody.         
 

PUNKT  - 6A 
 

Oficer sportowy w Gdańsku. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Dziękuję. Na prośbę pana Bartosza Stefańskiego Przewodniczącego Zarządu Rady 
Dzielnicy Osowa chciałabym poruszyć temat oficera sportowego słowami wstępu, 
pani Stefańska nie mogła z nami dzisiaj być, jak wspominałam, dość późno 
dowiedzieliśmy się, że pan chciałby przyjść na Komisję i nie mogliśmy tego w tym 
miesiącu normalnie procedować, natomiast wysłuchamy pana i już z panią Stefańską 
rozmawiałam i na najbliższe posiedzenie Komisji weźmiemy ten temat i zagłębimy 
się w niego. Bardzo proszę, oddają głos.  
 

Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa   
Przyszedł do nas pomysł z WRS-u, żeby Rady Dzielnic powołały tzw. oficerów 
sportowych w każdej ze swoich dzielnic. Pomysł jest jak najbardziej fajny. 
Przyjęliśmy to nawet z uśmiechem i tak naprawdę idea tutaj powołania oficera 
sportowego miałaby polegać na tym, że ten oficer sportowy w dzielnicy byłby takim 
głównym punktem dostępowym dla mieszkańców odnośnie wszelkich wydarzeń 
sportowych i wszelkich promocji tego sportu w dzielnicy. Bardzo proszę mnie 
poprawić jeżeli się mylę i źle to rozumiem. My tak naprawdę jako radni dzielnicowi 
nie mamy za bardzo nic przeciwko, tylko bardziej chodzi nam o to jak to ma 
wyglądać, ponieważ tak naprawdę praca ze stowarzyszeniami, z klubami, ze 
szkołami, pilnowanie kalendarza wydarzeń, informowanie mieszkańców i tak 
naprawdę bycie na bieżąco to to jest tak naprawdę praca na pół etatu, która została 
przekazana radnym dzielnicowym od tak i zostaliśmy o tym na Kolegium 
Przewodniczących Zarządów Dzielnic poinformowani 2 tygodnie temu, że do 30 
czerwca mamy zgłosić kandydatury radnych dzielnicowych na taką funkcję. Wydaje 
nam się to tak troszeczkę nie ok, ponieważ już my jako radni nie jesteśmy zwalniani 
z pracy do różnych naszych codziennych obowiązków jako radnych dzielnicowych czy 
członków zarządu, tym bardziej taka osoba miałaby za zadanie koordynować całe 
wydarzenia sportowe w dzielnicy i jeszcze informować mieszkańców. To jest bardzo 



39 

 

ciężka praca i myślę, że taka osoba nie miałaby swojego wolnego czasu tylko by 
takie rzeczy wykonywała. Co więcej, ten projekt w ogóle nie został skoordynowany z 
jakąkolwiek Radą Dzielnicy. To nie zostało nam przedstawione do zaopiniowania czy 
w ogóle do przedstawienia. Co więcej, Komisja ds. Reformy Jednostek 
Pomocniczych Miasta Gdańska także nie została włączona w te prace co moim 
zdaniem jest niekorzystne, bo tak naprawdę idziemy w kierunku reformy tych rad 
dzielnic, a tutaj taki kwiatek się pojawia jak oficer sportowy. Co więcej taka 
pozycja jak oficer sportowy nie istnieje w statutach dzielnicowych. Tak naprawdę 
my powołujemy nieformalny urząd oficera sportowego w dzielnicy, który z punktu 
prawnego nie powinien w ogóle zostać podjęty przez Radę Dzielnicy. Czyli mamy 
tutaj takie trochę zepchnięcie obowiązków promocyjnych ze strony miasta, mam 
wrażenie, na radnych dzielnicowych, którzy i tak są dosyć zajęci i nie mają za 
bardzo czasu wolnego na poświęcanie się w pełni wydarzeniom sportowym. Projekt 
jest jak najbardziej ok. Na pewno jest to projekt pilotażowy i pewnie będzie 
obserwowany w najbliższym czasie, ale jednak wnosilibyśmy, aby Wydział Rozwoju 
Społecznego na chwilę się zatrzymał. Tutaj też kieruję swoje słowa do pana 
dyrektora, żeby trochę to uspokoić, żebyśmy mogli się do tego przygotować, bo też 
na nasze pytanie kto tak naprawdę będzie mógł się tym zająć jeżeli nikt z radnych 
dzielnicy się tym nie zajmie to odpowiedź padła, że nikt, czyli dzielnica 
potencjalnie zostanie wykluczona z kalendarza sportowego, zostanie wykluczona z 
przekazywania informacji mieszkańcom. Nie wyglądałoby to za dobrze, że kilka 
dzielnic nie miałoby po prostu swoich przedstawicieli przy klubach sportowych i przy 
stowarzyszeniach, które tutaj organizują te wydarzenia. Także bardzo bym prosił, 
myślę, że państwo z Komisji Sportu mogliby się wypowiedzieć w tej kwestii. Myślę, 
że mówię w dużej mierze za dużą część przewodniczących zarządów i w ogóle 
zarządów dzielnic, że taka praca nie powinna być „spychana” na radnych dzielnic, 
którzy niestety mają mało wolnego czasu i jeszcze musieliby zajmować się całą tą 
koordynacją wszystkich tych wydarzeń sportowych. Na pewno jest to ciężkie 
wyzwanie. Podobno będą szkolenia. Taka osoba będzie przeszkolona i będzie miała 
wszelkie narzędzia do pracy, ale jednak jak ktoś pracuje 8-16 i ma jeszcze 
rozmawiać z klubami, powinien być na tych wydarzeniach sportowych, powinien 
reprezentować kluby i stowarzyszenia razem z miastem, żeby po prostu wspomagać 
zdobywając jakieś dofinansowania czy po prostu promować te wydarzenia. Jest to 
dodatkowa praca i tutaj bardzo proszę o zabranie głosu Komisję Sportu i także po 
sąsiedzku Komisję ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska i myślę, że 
Karolowi Ważnemu przekażę tą sprawę, żeby też ewentualnie ją poruszył. Wiem, że 
to jest pilotaż, ale zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym z pozycji rad 
dzielnic i potrzeb do których dążymy, brak tych naszych opinii i naszych wniosków 
ze strony Rady Dzielnicy jest troszeczkę smutne. Dziękuję.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Dziękujemy. Nam też trudno aktualnie wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ 
właściwie tylko z pana strony poznaliśmy tą prezentację. Jesteśmy umówieni z panią 
Stefańską, że będziemy ten temat kontynuować na najbliższej Komisji. Natomiast z 
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informacji uzyskanych dzisiaj wiem, że bardzo mało osób z rad dzielnic się zgłosiło, 
także na pewno to będzie w jakiś sposób z państwem konsultowane w najbliższym 
czasie, bo być może przedstawione zostało to na prezentacji i do końca nie był taki 
zamysł, tak jak z panią Stefańską rozmawiałam, natomiast będzie to kontynuowane 
na Komisji. Nie ma pani Stefańskiej z nami, więc trudno mi się wypowiedzieć w tym 
temacie, bo mamy tylko jedną stronę, ale na pewno zostanie pan zaproszony i 
zostaną też przewodniczący innych rad dzielnic zaproszeni na najbliższą Komisję, 
żeby ustosunkować się do tego. Dziękuję.  
 

Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa   
Tutaj jedyne o co mi chodziło to bardziej, aby taki oficer sportowy nie został 
spychany do rad dzielnic, bo my nie mamy nawet w statucie takiej pozycji jak oficer 
sportowy w dzielnicy, żeby to ewentualnie koordynowała jedna osoba w mieście, bo 
faktycznie nam będzie ciężko między sobą też… promocja jest bardzo dobra, bo 
ciężki mamy sposób dotarcia do mieszkańców, bo też to jest podnoszone na Komisji 
ds. Reformy Jednostek Pomocniczych i to może bardzo pomóc, ale to tak wyglądało 
jakbyśmy mieli tworzyć sztuczne stanowisko.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Czy zostali państwo poinformowani czy ma być to uchwała Rady, czy po prostu ma 
być wskazana osoba?  
 

Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa   
Wskazana osoba do 30 czerwca, która zajmie się tematem. Tak zostaliśmy po prostu 
postawieni przed faktem dokonanym dlatego tak troszeczkę alarmuję, bo myślę, że 
Komisja Sportu powinna wiedzieć, że taki oficer po prostu się pojawia. Ta 
współpraca powinna być troszeczkę bardziej ścisła. Mi się tak wydaje osobiście.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Dobrze, sprawdzimy w takim razie dlaczego nie powinno być uchwały jeżeli jest to 
powołanie funkcji i wrócimy do tego tematu na pewno jak będziemy mieć kolejną 
Komisję to poinformujemy.    
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Troszkę w złym świetle jest to w tej chwili w mojej ocenie przedstawiane, to znaczy 
z jednej strony mówi pan o tym, że jest to pilotaż i otrzymaliście jako 
przewodniczący zarządów Rad Dzielnic propozycje, natomiast pokazuje nam pan to 
jako projekt, który obejmuje wszystkie dzielnice w tej chwili, i że wnioski 
kogokolwiek nie są słuchane. Zachęcam do tego, żeby właśnie po tej prezentacji, 
która pojawiła się na Kolegium swoje wnioski, swoje uwagi przedstawiać. Po to jest 
też Pełnomocnik ds. Rad Dzielnic, żeby takie uwagi od państwa zebrać.    
 

Pan Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa   
To zrobiliśmy i zostaliśmy tak naprawdę postawieni przed faktem, że to jest pilotaż, 
ok. Na pytanie jeżeli nie znajdzie się nikt chętny z radnych, kto mógłby taką pozycję 
po prostu piastować, żeby znaleźć na nią czas to tutaj odpowiedź była taka, że nikt 
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się tym nie zajmie, czyli albo będziemy mieli swojego oficera, albo tego nikt nie 
będzie robił. Troszeczkę było to takie zamieszanie. Oczywiście jest to pilotaż. Mam 
nadzieję, że się uda, tylko po prostu chodzi o to, żebyśmy konsultowali czy w ogóle 
Rady Dzielnic mają na to czas, bo pomysł jest bardzo fajny, tylko ciężko po prostu 
nam dopasować się do tych możliwości, bo ta jedna osoba rzeczywiście przejdzie 
szkolenia i ja w to wierzę, że to będzie super szkolenie i będzie miała wszelkie 
narzędzia, tylko nie wiem kiedy ona znajdzie na to czas, żeby reprezentować 
stowarzyszenia, kluby, spotykać się, być na wydarzeniach, bo taka osoba w sumie 
tak została nam przedstawiona, że ta osoba byłaby takim sportowym 
reprezentantem dzielnicy. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Czy pan dyrektor chciałby jeszcze coś dodać?  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Myślę, że tutaj idea też trochę była inna, natomiast najlepiej, żeby też pani 
Stefańska się wypowiedziała w tej kwestii. To co nam przyświecało w tym całym 
pomyśle to jest odejście od tej idei, że to urzędnik ma koordynować pewne 
działania od szczebla centralnego. Raczej chodzi o wsłuchanie się w głos w dzielnicy 
bezpośrednio. Nie zrobi tego nikt lepiej jak osoby do tego powołane i wybrane, czyli 
Rada Dzielnicy. Odwracając trochę role, czyli odchodzimy od tej roli właśnie 
urzędnika, który koordynuje i wskazuje co będzie w której dzielnicy realizowane.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
Czy państwo radni mają pytania? W takim razie bardzo dziękuję. Wrócimy do tego 
tematu na pewno z panią Stefańską.  
 

Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Beata Jankowiak podziękowała wszystkim 
za uczestniczenie w obradach i na tym posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki 
zakończono – godz. 17:30. 
 

Komisja Zrównoważonego Rozwoju obradowała dalej zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad.  
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