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BRMG.0012.35.2021.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 29-4/2021 
 

Z dwudziestego dziewiątego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 28 kwietnia 2021 roku, a rozpoczęło o godz. 16:30 z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS. 
 

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

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób, 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska. 
 

Po otwarciu 29 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła na początku 
posiedzenia obecność członków Komisji: 
 

Radna Kamila Błaszczyk – obecna 
Radny Piotr Dzik – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – obecny 
Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Beata Jankowiak - obecna 

 

Następnie stwierdziła quorum, powitała zebranych i poinformowała, że porządek 
obrad został w terminie regulaminowym wysłany do radnych drogą elektroniczną. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
 

1. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska za 2020 rok – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawiają: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu, 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, 
Pani Magdalena Lidzbarska – Kierownik Referatu Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Wydziale Polityki Gospodarczej 
  

2. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.  
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu, 
 

3. Infrastruktura sportowa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
Przedstawiają: Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w 
Biurze Prezydenta,  
Przedstawiciel Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych  
  

4. Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2021 r. 
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Przedstawiają: Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Następnie Przewodnicząca powiedziała, że po sporządzeniu porządku posiedzenia 
został skierowany do zaopiniowania przez Komisję projekt uchwały w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2021 – druk nr 922.  
 
Wobec braku innych uwag do zaproponowanego porządku obrad przewodnicząca 
poddała jego przyjęcie pod głosowanie wraz z zaproponowaną zmianą czyli 
wprowadzeniem pod obrady jako pkt 1A druku nr 922. Głosowanie przebiegało w 
sposób następujący: 
 

Radna Kamila Błaszczyk – za 
Radny Piotr Dzik – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radny Przemysław Malak – za 
Radny Lech Wałęsa – za 
Radna Beata Jankowiak - za 

 

Głosowanie: 
6 za – jednogłośnie 
 

Karta z głosowaniem imiennym dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

PUNKT  - 1 
 

Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska za 2020 rok – w zakresie działania Komisji 
(WBMIP-I-3034.2777530.BP)                                         

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Dzień dobry, pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja powiem ogólnie o 
zrealizowanym budżecie, a przedstawiciele wydziałów i jednostek dopełnią całości 
informacji. Jeżeli chodzi o rok 2020 dochody zostały zrealizowane na kwotę 3 mld 
929 mln zł, to jest prawie 98% planowanych dochodów. Natomiast wydatki 3 mld 936 
mln zł. Tu plan został zrealizowany na poziomie 90%. Budżet roku 2020 zamknął się 
deficytem w wysokości 6 mln 400 tys. zł przy planowanym deficycie na poziomie 357 
mln zł. Tradycyjnie głównymi źródłami w dochodach miasta w roku 2020 były 
subwencje i dotacje. To źródło zostało zrealizowane na poziomie 1 666 mln zł. Jest 
to prawie 90% planowanych dochodów z tego tytułu. Niewykonanie dotyczyło przede 
wszystkim mniejszego wykonania dotacji z Unii Europejskiej na realizację 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. W marcu zarówno po stronie dochodów jak i 
wydatków zostały odtworzone te kwoty zgodnie z harmonogramem realizacji zadań i 
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terminami refundacji poniesionych wydatków w latach 2021 i 2022. Te korekty 
zostały dokonane w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
Następnym źródłem znaczącym to są udziały w podatkach dochodowych od osób 
prawnych i fizycznych, kwota wykonania roku 2020 to jest 1 046 mln zł. Powyżej 
planu 3,3%. To wykonanie wyższe wynika z wcześniej dokonanej korekty w 
październiku zeszłego roku tych dwóch źródeł o 80 mln zł. Z analizy wychodziło, że 
najprawdopodobniej dochody nie zostaną wykonane, ale wpływy listopada i grudnia 
wskazały ponad planowe wykonanie w wysokości właśnie 3,3%.  
Jeżeli chodzi o następne źródło to są podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w 
roku 2020 na poziomie 667 mln zł, 1,3% powyżej planu. To większe wykonanie 
wynikało z realizacji wyższych niż zakładaliśmy wpływów z podatku od 
nieruchomości.  
Wydatki ogółem tak jak już wspomniałam zamknęły się kwotą 3 936 mln zł. W 
strukturze ich podziału na bieżące i majątkowe to bieżące zostały zrealizowane w 
wysokości 3 310 mln zł i poziom realizacji to jest 95% planu, natomiast wydatki 
inwestycyjne, majątkowe 625 mln zł, 70% planowanych wydatków.  
Wydatki bieżące na kwotę 3 310 mln zł, największy udział w tej kwocie mają 
wydatki dotyczące oświaty i wychowania. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel 1 098 
mln zł. Poziom realizacji planu 96%. Na wydatki dotyczące rodziny, opieki i polityki 
społecznej 874 mln zł, 98% planu.  
Drogi, komunikacja zbiorowa 473 mln zł, 95% planowanych wydatków.  
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska 280 mln zł, 93% planu.  
Na działalność sportową 34 mln zł, 92% planu.  
Wpłaciliśmy również do budżetu państwa Janosikowe w wysokości 49 mln zł. Tu jest 
to tyle ile planowane było od początku roku. Żadna z tarczy antykryzysowych w 
związku z COVID nie zwolniła jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku 
wpłaty do budżetu tzw. Janosikowego.  
Rok 2020 też był dla nas wyzwaniem, które doprowadziło do tego, że trzeba było 
wygospodarować w ramach środków zaplanowanych w budżecie wydatki na 
przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Wykonanie tych wydatków w roku 2020 
wyniosło łącznie 33,5 mln zł. Z tej kwoty 23,1 mln zł to są wydatki bieżące 
sfinansowane z dochodów naszych miejskich. 8,8 mln zł to są środki, które 
otrzymaliśmy ze źródeł zewnętrznych, czyli z dotacji z budżetu państwa, ze środków 
Unii Europejskiej czy też z Funduszu Przeciwdziałania COVID, a na wydatki 
inwestycyjne wydaliśmy półtorej miliona złotych. To dotyczyło przede wszystkim 
środków, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu ratującego 
życie przez szpitale na terenie miasta Gdańska.  
W roku 2020 realizowaliśmy również zadania z budżetu obywatelskiego od roku 2018, 
2019, 2020 na łączną kwotę planowanych wydatków na te trzy edycje budżetu 
obywatelskiego w wysokości prawie 38 mln zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 15 mln 
zł. Wszystkie kwoty niezrealizowane, zakresy zadań, które nie zostały zrealizowane 
zostały też odtworzone na sesji w marcu. 
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Podsumowując rok 2020 to nadwyżka operacyjna 238 mln zł. Deficyt 6,4 mln zł. Dług 
na koniec roku wyniósł 1 114 mln zł co stanowiło 28% planowanych dochodów. Jeżeli 
natomiast porównujemy koszty obsługi długu w kontekście art. 243 to maksymalny 
wskaźnik mógłby nas wynieść 18,1%, natomiast zrealizowany faktyczny to jest 2,8%. 
Dochody per capita w roku 2020 to 8 333 zł. Jest to więcej w stosunku do roku 2019 
o 639 zł. Natomiast wydatki per capita 8 347 zł. Wzrost w stosunku do roku 2019 o 
392 zł. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję pani dyrektor. Teraz poproszę wydziały o zreferowanie. Jeżeli państwo 
radni mają pytania to proszę zostawić je na koniec.    
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dzień dobry, wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu za 2020 rok w zakresie 
dochodów Biuro Prezydenta ds. Sportu uzyskuje dochody ze zwrotu podatku VAT od 
wydatków promocyjnych oraz ze zwrotu dotacji, odsetek od dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem. Tego akurat nie mieliśmy. Wykonanie dochodów za 
2020 rok to 315 588 zł. Przedstawię budżet Biura, a budżet Gdańskiego Ośrodka 
Sportu przedstawi dyrektor Paszkowski. 
W zakresie wydatków: limit wydatków na 2020 rok to 23 723 160 zł, wykonanie w 
roku 2020 to 22 494 848 zł co stanowi 94,82% przyznanego limitu. Jak rozmawiałem z 
naszą księgowością to jest chyba największy procent wykorzystania budżetu w 
historii Biura.  
Turystyka: w turystyce mieliśmy imprezę, która nazywa się Baltic Sail. Wykonanie w 
2020 r. 590 000 zł. 
W promocji, na co składały się Sportowe Twarze Gdańska, promocja imprez i 
wydarzeń sportowych, wykonanie budżetu było na poziomie 3 414 111 zł.  
Promocja miasta poprzez kluby sportowe 13 113 924 zł.  
W paragrafie kultura fizyczna i sport, dotacje, nagrody, program Top Talent 
chłopców. 
Pozostała działalność: organizacja turniejów i imprez sportowych była na poziomie 
5 376 813 zł.  
W dotacjach w ramach działalności ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Miasta Gdańska, w których 
przyznano klubom 230 dotacji, w ramach których kluby realizowały zadania w 
następujących kategoriach: realizacja programów szkolenia dzieci i młodzieży 
objętych systemem sportu młodzieżowego w terminie do 30 listopada 2020 r. 
Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży nie objętych współzawodnictwem 
systemu sportu młodzieżowego w terminie do 30 listopada 2020 r. Pokrycie kosztów 
organizowanych zawodów bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 
2020 r. To jest do 30 czerwca 2020 r. Realizacja programu z Gdańska na Igrzyska 
Olimpijskie. Projekt obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe do 30 listopada 2020 r. Gdański Top Talent dziewczęta 2020 
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w terminie do 30 listopada 2020 r. Pokrycie kosztów organizowania zawodów 
sportowych bądź udział w zawodach sportowych w II półroczu 2020 r. tj. do 30 
listopada 2020 r. Zakup sprzętu sportowego. Ponadto udzielono 9 dotacji z 
pominięciem konkursu ofert.  
Nagrody przyznano na Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego i Gdańskiej Gali Sportu. 
Przyznano 215 nagród dla wybitnych sportowców.  
Promocja. Miasto Gdańsk było prezentowane i promowane przez Gdańskie Kluby 
Sportowe. W ramach działania zrealizowano, podpisano umowy promocyjne z 
następującymi gdańskimi klubami sportowymi: Lechia Gdańsk, Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, Wybrzeże Gdańsk Handball S.A., 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk S.A., 
Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A., Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk, Akademia 
Piłkarska LG, Stowarzyszenie Sportowa Politechnika, Gdański Klub Sportowy 
Stoczniowiec (kobiety), Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa, 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Akademicki Związek 
Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
IceSkater, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk.  
Promocja miasta realizowana była podczas imprez sportowych rozgrywających się na 
terenie kraju, a także na szczeblu europejskim oraz światowym, m. in. podczas 
przygotowań do meczów finału Ligii Europy 2020 na stadionie w Gdańsku, który jak 
wszyscy wiemy został przesunięty na ten rok. Produkcja i ekspozycja reklam 
wielkoformatowych na terenie Gdańska, lotnisko, stadion, przestrzeń miejska. 
Przygotowanie projektu graficznego i produkcja Karty Turysty, druk pocztówek, 
toreb reklamowych, opasek z logotypem miasta gospodarza finału Ligii Europy UEFA 
2020, naklejek z logotypem do środków komunikacji miejskiej, autobusy, tramwaje. 
Zawarto umowy promocyjne podczas zawodów żużlowych meczu północ-południe, 
finału Mistrzostw Polski park klubowych, rozgrywek ekstraligi kobiet w unihokeju, 
organizacja gali wręczenia nagród żeglarskich Rejs Roku i Srebrny Sekstans Roku 
2019, rozgrywek futsalu kobiet, Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie 
synchronicznym w Nottingham, Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie 
Synchronicznym ISU Spring Cup w Mediolanie, przygotowania i organizacja Mistrzostw 
Polski Juniorów starszych w koszykówce, rozgrywek ligowych Energa Basket Ligii 
kobiet w koszykówce, rozgrywek Polskiej Ligii Hokeja kobiet, turniejów ligowych z 
cyklu Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7, turnieju tenisa stołowego. Tych imprez jest 
oczywiście dużo, dużo więcej. Jeżeli państwo radni chcą to ja je wszystkie 
przeczytam, a jeżeli nie to po prostu cały ten materiał mogę przesłać do Biura Rady.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Panie dyrektorze w takim razie poprosimy o przesłanie, bo tutaj najważniejsze 
zostały wymienione, a z resztą możemy się zapoznać pisemnie.   
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dobrze. Jeżeli są jakieś pytania to proszę.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Pytania zostawimy na koniec. Teraz proszę dyrektora Paszkowskiego.    
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Proszę państwa jeżeli chodzi o Gdański Ośrodek Sportu rok 2020 był rokiem 
specyficznym. Budżet GOS-u był na poziomie niższym niż w latach poprzednich i 
jeżeli chodzi o wydatki były planowane na poziomie 32 093 869 zł. Został wykonany 
budżet na poziomie 29 244 283 zł. Jest to wykonanie budżetu na poziomie 91,11%. 
Na wykonanie mniejsze budżetu składało się m. in. pandemia, która spowodowała, 
że nie była możliwa realizacja wszystkich imprez sportowych. One odbywały się albo 
w reżimie sanitarnym albo też w ogóle się nie odbyły. Także pływalnie i inne obiekty 
były nieczynne, stąd te wykonanie na nieco niższym poziomie.  
Jeżeli chodzi o wydatki plan wydatków był przewidziany na poziomie 6 776 000 zł. 
Przychody na poziomie 7 749 000 zł. Czyli zostały wykonane na poziomie 114 000 zł. 
Co się na to złożyło? Przede wszystkim wpływy z dochodów najmu i dzierżaw 
składników majątkowych, które były planowane na poziomie 4 211 500 zł. Były 
zrealizowane na poziomie 4 735 000 zł co stanowi 112% planowanych przychodów. 
Wpływy z usług były planowane na poziomie 2 460 000 zł, a były zrealizowane na 
poziomie 2 631 000 zł, czyli 106% planowanych dochodów. Jeżeli chodzi o odsetki i 
inne to były planowane na poziomie 35 000 zł, a były zrealizowane na poziomie 
70 000 zł co stanowi 201%. Jeżeli chodzi o całkowity budżet jak wspomniałem 
planowany był na poziomie 6 776 000 zł, a został zrealizowany na poziomie 
7 749 000 zł, co stanowi 114,35%. Tu pan dyrektor Korol powiedział w zasadzie 
bardzo dużo na temat całego budżetu, więc gdyby były jakieś pytania to odpowiem 
na nie państwu radnym.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Tak jak wspomniałam pytania będą na sam 
koniec. Poproszę panią Kierownik Referatu Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Wydziale Polityki Gospodarczej panią Magdalenę Lidzbarską.  
 
Panią Magdalenę Lidzbarską – Kierownik Referatu Wspierania i Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Dzień dobry pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, budżet Referatu 
Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości to jest budżet wydatkowy jedynie po 
stronie działań związanych z turystyką. W 2020 r. plan założony był w wysokości 
7 427 000 zł. Wydatkowany w kwocie 7 374 000 zł czyli wykonanie na poziomie 
99,28%, więc mogę powiedzieć, że budżet został praktycznie wykonany. To czego 
nie byliśmy w stanie zrobić to spacery z przewodnikiem w czasie lockdowanu w 
czasie pierwszej i drugiej fali. Poszczególne pozycje, które złożyły się na ten budżet 
to oczywiście w kwocie 6 955 000 zł składka na rzecz Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej oraz 400 000 zł to składka na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Przygotowałam dla państwa takie krótkie podsumowanie tego co 
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zrealizowaliśmy, co zrealizował GOT i PROT w ramach otrzymanych środków, 
bowiem ich zadanie polega przede wszystkim na współpracy z krajowymi 
organizacjami turystycznymi i w telegraficznym skrócie wydatki te dotyczyły przede 
wszystkim utrzymania rozwoju systemu informacji turystycznej. W 2020 r. obsłużono 
125 000 turystów w pięciu punktach informacji turystycznej. Udało się zapromować 
Gdańsk na targach Turystyki Indywidualnej i Biznesowej w Wilnie, w Helsinkach i w  
Madrycie. Zorganizowano również 26 wizyt studyjnych dla 76 dziennikarzy z 11 
krajów. Ta tematyka dotyczyła turystyki indywidualnej, kulturalnej, rodzinnej i 
medycznej. Promowano miasto oczywiście w destynacjach, z którymi Gdańsk 
posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne i tu jest przede wszystkim działanie 
PROT-u. W 2020 r. Port Lotniczy obsłużył 1 700 000 pasażerów. Jest to spadek o 68% 
w stosunku do roku 2019. GOT rozwija pomimo trudnego roku oczywiście flagowy 
produkt Kartę Turysty. Pozyskał 5 nowych partnerów. Pojawiła się nowa edycja 
karty, nowa odsłona również strony Karty Turysty na visitgdansk.pl oraz była 
rozwijana aplikacja gdańskich Questów. Nastąpił też rozwój portalu 
visitgdansk.com. Powstały e-booki o Gdańsku, usługa live chat-u, nowy internetowy 
kanał turystyczny visitgdansk TV, który zrealizował aż 16 odcinków. Ponad 700 
tysięcy odsłon portalu zanotowała nasza strona. Był oczywiście również rozwój 
Gdańskiej Karty Mieszkańca. Powstała karta ze zdjęciem, wspólny bilet na 
komunikację miejską na terenie Gdańska, integracja z Ogólnopolską Kartą Seniora, 
rozszerzono pakiet usług kulturalnych, sportowych, gastronomicznych, zrealizowano 
kampanię Zostań turystą w swoim mieście. Obecnie 240 tysięcy jest 
zarejestrowanych użytkowników, 3,6 mln odsłon samego portalu Gdańskiej Karty 
Mieszkańca miała miejsce, czyli portalu jestemzgdanska.pl. W tym miejscu 
chciałabym również powiedzieć to przede wszystkim to, że w związku z działaniami 
w czasie pandemii COVID, w ramach których branża turystyczna odniosła straty, 
niemniej jednak GOT podjął się kampanii wizerunkowej Gdańsk Will Wait. Była to 
akcja zainicjowana przez GOT, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. 
Początkowo zainicjowana była oczywiście o nas, łącznie dołączyło 13 miast z Polski 
do niej. Celem jej było utrzymanie relacji z turystami w Polsce, na świecie oraz 
zbudowanie przyszłych zasięgów pod informację o przywróceniu ruchu 
turystycznego. GOT został doceniony, w ubiegłym tygodniu ukazała się informacja, 
że GOT został doceniony nagrodą Bessie Awards i wyprzedził tym samym Nową 
Zelandię i Estonię, więc to jest naprawdę bardzo duży zaszczyt dla nas. Mamy po 
prostu świetną organizację. Wiem, że Łukasz gdzieś tu jest i słucha, więc pragnę 
pogratulować. To co udało nam się zrobić w lutym 2020 to przynajmniej w ramach 
Międzynarodowego Dnia Przewodnika zorganizowaliśmy spacery tematyczne. 
Organizujemy je z PTTK oraz zwiedzanie obiektów dla turystów mieszkańców. 
Zorganizowaliśmy 10 spacerów tematycznych, w ramach których zostało 
zwiedzonych 23 obiekty. Kolejne zrealizowano jedynie w formie wirtualnej. 
Nakręcono 3 filmy w języku polskim, angielskim dostosowanym dla osób 
niesłyszących, które miały łączny odbiór 1 300 000 odsłon. Mój referat również 
prowadzi i aktualizuje bazę obiektów noclegowych w Gdańsku. Tu tylko dane są 
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statystyczne dla państwa. Na koniec roku funkcjonowały w Gdańsku 1194 obiekty 
noclegowe całoroczne i sezonowe, które oferowały 27 000 miejsc noclegowych. W 
tym jest oczywiście 60 hoteli, które oferują 9 000 miejsc noclegowych. To wszystko, 
dziękuję uprzejmie. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Szanowni państwo radni jeżeli macie 
jakieś pytania to bardzo proszę, będę udzielać państwu głosu. Nie widzę. Pozwolę 
sobie zadać pytanie jeżeli chodzi o te obiekty, bo pani kierownik powiedziała, że 
pod koniec roku było 1194. Czy mamy takie dane, że ta liczba spadła w porównaniu 
do poprzedniego roku czyli 2019?      
 
Panią Magdalenę Lidzbarską – Kierownik Referatu Wspierania i Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Wydziale Polityki Gospodarczej 
My prowadzimy tą bazę na bieżąco, więc ona też jest udostępniona na stronie 
gdansk.pl. Nie znam tej cyfry przyznam szczerze w tej chwili, a jeżeli państwo sobie 
życzą i pani przewodnicząca to ja takie dane mogę oczywiście przesłać mailem.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeżeli by była taka możliwość to proszę. Dziękujemy bardzo. Więcej pytań nie 
widzę. Także państwo wyczerpująco przedstawili i wszystkich oczekiwania spełnili.    

         
Następnie Przewodnicząca Beata Jankowiak poddała pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania 
budżetu miasta Gdańska za 2020 rok – w zakresie działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez: 

• Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,  
• Pana Adama Korola – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, 
• Pana Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu, 
• Panią Magdalenę Lidzbarską – Kierownik Referatu Wspierania i Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Wydziale Polityki Gospodarczej, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 
2020 rok – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr 29-4/53-4/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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PUNKT  - 1A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia sezonu 
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych 
do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2021 – druk nr 922. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXV Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 29 kwietnia 2021 r. BRMG.0006.83.2021). 

Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska, w imieniu wnioskodawcy 
przedstawił projekt uchwały. 
Powiedział: Dzień dobry państwu, zgodnie z procedurą wpłyną do nas wniosek z 
końcem roku na określenie sezonu kąpieliskowego oraz wykazu tych kąpielisk na 
obszarach miasta Gdańska. Procedura jest taka, że wnioskodawca składa do końca 
roku wniosek. Jest cała procedura. My go opiniujemy przez Polskie Wody, Urząd 
Morski, Inspekcję Ochrony Środowiska i przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, gdzie po upublicznieniu tego całego procesu i zebraniu uwag 
przygotowujemy właśnie uchwałę, która musi być uchwalona do 20 maja. Jak to 
wygląda? W chwili obecnej w tym roku planowanych jest 900 metrów kąpielisk. Na 
przedstawionym obrazie widać jak to wygląda i jest to o 500 metrów mniej kąpielisk 
niż w roku poprzednim z tego powodu, że jest to bardzo teraz trudny rok, że jest 
COVID, różne obostrzenia mogą być i jakieś środki finansowe, które trzeba 
wyasygnować. Wiemy o tym, przygotowujemy się i już chciałem powiedzieć 
uprzedzając pewne pytania radnych, że jest możliwość przygotowania i nad tym 
teraz pracujemy miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Właśnie 
przygotowywany jest taki wniosek przez operatora, żeby sprostać wyzwaniom 
turystycznym, że będzie przygotowane pod uchwałę również miasta Gdańska właśnie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. To tyle co mogę powiedzieć. 
Proszę o pytania i jeśli by były jakieś problemy czy pytania to bardzo proszę. 
Dziękuję.      
 
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie otworzyła dyskusję. 
 
Radna Barbara Imianowska - członek Komisji 
Panie dyrektorze, prosiłabym o trochę więcej informacji, 500 metrów chodzi o co 
konkretnie? Proszę o bardziej szczegółowe rozwiniecie tego, bo jest to troszeczkę 
enigmatyczne. 
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Dobrze, pokażę na ile to się zmienia w stosunku do poprzedniego roku ten wykaz 
kąpielisk. Po lewej stronie mamy tabelkę jak wyglądały kąpieliska, na których 
odcinkach i na jakich długościach i w jakim okresie sezonu było otwarte, a w tym 
roku, to co jest po prawej stronie, rok 2021, pokazane jest, że ta uchwała na razie 
podkreślam, nie przewiduje Gdańsku Świbna, to są te żółte pola, jak również Dom 
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Zdrojowy Gdańsk, ale będzie molo w Brzeźnie. Można porównać to po lewej i po 
prawej stronie. Suma w tamtym roku to było 1400 metrów długości plaży, a w tym 
roku będzie 900 metrów długości plaży. Jeszcze raz powiem, że to jest ta uchwała o 
kąpieliskach, ale przygotowywana jest, będzie, pracujemy nad tym, miejsca 
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Także proszę o pytania jeśli by były co do 
porównania tych długości.       
 

 
Radna Barbara Imianowska - członek Komisji 
Rozumiem, że kąpielisko Świbno i te inne, ich brak spowodowany jest jakim 
powodem? Obostrzeniami? Dobrze zrozumiałam? 
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Wnioskodawca do nas z końcem roku złożył właśnie na te kąpieliska, które są po 
prawej stronie i my zgodnie z wnioskiem … Proszę pana dyrektora Paszkowskiego o 
wyjaśnienie. 
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
W dalszej części w swojej prezentacji wyjaśnię te zawiłości, bo dzisiaj mam 
przedstawić państwu prezentację dotyczącą kąpielisk w 2021 roku, więc w dalszej 
części naszego spotkania wyjaśnię szczegóły.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Ja bym poprosiła o wysłanie nam tej tabelki, to zawsze będzie nam łatwiej później 
rozmawiać na ten temat. Oddaję głos panu radnemu Przemysławowi Malakowi. 
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Mógłby pan dyrektor jeszcze raz te liczby wpisać, bo coś się nie zgadza.  
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Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Dobrze, tą tabelkę porównawczą przygotowywał nasz pracownik. Jeśli są błędy to je 
sprostujemy. Myślę, że pan dyrektor Paszkowski ma dokładniejszą i wszystko 
państwu wytłumaczy.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Po lewej 2020 r. długość linii brzegowej i trzeba dodać poszczególne długości.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Tak.     
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
To nie wychodzi 1400 metrów.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Wychodzi więcej. 2100 metrów. Wyjaśnimy to i państwu przedstawimy poprawną 
tabelę. Dziękuję za tą uwagę.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Druga tabelka też się nie zgadza w takim razie.  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Tak. Wyjaśnimy z czego to wynika.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Rozumiem, że 1400 metrów było i 900 metrów będzie? Czy to co jest w tabelce?  
 
Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
1400 było, a 900 będzie.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Proszę państwa, prosiłbym o chwilę uwagi. Dzisiaj mamy uchwałę, która mówi o 900 
metrach kąpielisk. Jako Gdański Ośrodek Sportu również będziemy wnioskowali o 
miejsca okazjonalnie wykorzystywane, które też są miejscami o standardzie 
kąpielisk i będzie też w przyszłym miesiącu, ale pan dyrektor wybiega w przyszłość, 
krótko mówiąc 1400 metrów, które było planowane w zeszłym roku będzie też 
robione w roku 2021. Ten standard się nie zmieni, bo miejsca okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpielisk różnią się tylko tym od kąpielisk, że mają inna 
procedurę powoływania, natomiast standardy dotyczące ilości ratowników, które 
zachowamy, czasu trwania, standardu pracy są te same. Krótko mówiąc na dzisiaj 
procedujcie państwo uchwałę, która mówi o 900 metrach kąpielisk, natomiast 
docelowo linia brzegowa będzie długości 1400 metrów. Pan dyrektor troszeczkę 
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wybiega w przyszłość i w sposób być mało zrozumiały to przedstawił, ale ja w 
prezentacji państwu to wyjaśnię. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. 
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Tamte liczby się nie zgadzają.   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Prosiłbym w ogóle tą tabelkę odłożyć na bok. To jest rzecz, która zostanie 
wyjaśniona w mojej prezentacji.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dobrze, dziękujemy w takim razie. Czy ze strony państwa radnych są jeszcze jakieś 
pytania? Nie widzę.    

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 922. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Macieja Lorka – Dyrektora Wydziału Środowiska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 922. (Opinia nr 28-3/51-2/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

PUNKT  - 2 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.  
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dzień dobry raz jeszcze. Może skupię się na jednej takiej najważniejszej imprezie, 
która w najbliższym czasie przed nami. Dzisiaj zostało ogłoszone, pan Premier 
ogłosił, że od 15 maja imprezy sportowe będą mogły odbywać się przy udziale 25% 
obecności kibiców na stadionach, więc teraz już możemy chyba oficjalnie 
powiedzieć, że mecz, który odbędzie się 26-go maja na stadionie w Letnicy będzie 
mógł zgromadzić prawie 10 tysięcy kibiców. Oczywiście dystrybucją i sprzedażą 
biletów nie zajmuje się miasto. Zajmuje się UEFA, więc nie mamy jeszcze informacji 
kiedy taka sprzedaż się rozpocznie. Z tego co wiemy część biletów będzie na pewno 
przeznaczona dla kibiców drużyn grających w finale. Może być bardzo ciekawa 
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sytuacja proszę państwa, bo jeżeli byłyby to dwie na przykład drużyny angielskie to 
w Wielkiej Brytanii teraz obowiązuje 2-tygodniowa kwarantanna po powrocie z kraju 
takiego jak Polska, z kraju Unii Europejskiej, więc czy tam się coś zmieni czy nie to 
jest bardzo ciekawe, bo kibice przylatujący, aby pokibicować swojej drużynie z 
Anglii mogą wrócić do domów i 2 tygodnie spędzić na kwarantannie, więc taka 
ciekawa sytuacja. Powiem jeszcze co zostało nam do zrobienia. To pewnie też i 
prezes Łukasz Wysocki jest bardzo mocno zaangażowany w to co robimy w razie 
czego jakbym czegoś nie dopowiedział to albo proszę dopowiedzieć, albo poprawić 
mnie na jakim etapie jesteśmy. Przede wszystkim przed nami jeszcze: 
opracowujemy plan mobilności, czyli zaplanowane trasy dodatkowych połączeń 
komunikacji miejskiej. Opracowywany jest projekt organizacji ruchu w mieście w 
dniu meczowym wraz z projektem dodatkowego oznakowania. Kończymy rekrutację 
120 wolontariuszy, którzy będą działać w obszarze miejskim. Przygotowujemy plan 
promocji dla klubów zagranicznych i lokalnych. Opracowujemy ulotkę informacyjną 
dla kibiców. W przygotowaniu jest plan zabezpieczenia medycznego głównych miejsc 
w mieście. Zarezerwowane są boiska treningowe dla drużyn występujących w finale i 
opracowany zostanie plan prezentacji pucharów. Po wyłonieniu finalistów, a tych 
będziemy znali 10-11 maja odbędą się warsztaty z drużynami, najprawdopodobniej 
przyjadą do Gdańska. To jest taka chyba jedna z najważniejszych imprez dla 
Gdańska tak, ale chyba jedna z najważniejszych imprez w Polsce i jeżeli chodzi o 
gatunek sportowy chyba najważniejsza impreza w całym kraju, więc my się 
szykujemy. W zasadzie prawie byliśmy gotowi już w zeszłym roku. Pamiętacie 
państwo te historie z przesuwaniem tego finału, aż wreszcie zapadła decyzja, że 
będziemy organizatorami finału, ale w 2021 roku, więc my już byliśmy w znaczącej 
mierze gotowi rok temu. Teraz musieliśmy tylko dopracować te szczegóły, o których 
mówiłem i w zasadzie czekamy już na to co się wydarzy na boiskach europejskich w 
półfinałach. Czekamy na finalistów. To jest najważniejsza impreza, która się 
odbędzie. Oczywiście szereg mniejszych imprez. Jeszcze jeden mecz Lechii został 
nam do rozegrania jeszcze bez udziału kibiców. Piłka ręczna w przyszłym miesiącu 
chyba też jeden mecz tylko w Gdańsku już z udziałem kibiców. Cieszę się bardzo, że 
wreszcie sport zaczyna się otwierać nie tylko dla tych zawodowych sportowców i 
tych młodszych, ale przede wszystkim dla kibiców. Dziękuję bardzo.   
     
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy pan prezes Wysocki chciałby coś dodać?   
 
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
Szanowni państwo zawsze jest trudno mówić po tak dobrym przedmówcy, więc ja 
tylko jedno zdanie, też już jeżeli chodzi o sam stadion to prace przygotowawcze już 
trwają od kilku tygodni. Finał Ligii Europy ma to do siebie, że jest to impreza 
formatu takiego, że nawet gdyby przyszło to rozgrywać bez udziału kibiców jest to 
transmitowane do 80 krajów, więc dodatkowe montaże biurek komentatorskich, 
dodatkowe dziesiątki kilometrów kabli do transmisji telewizyjnych, dodatkowe 
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platformy kamerowe, które muszą być zainstalowane. Te wszystkie prace już się 
dzieją. Dzisiejsza konferencja Premiera potwierdziła przypuszczenia, bo w 
rozmowach z PZPN-em i z UEFA jesteśmy już od jakiegoś czasu. Oczywiście tej 
informacji oficjalnie jeszcze nie mieliśmy, ale przygotowywaliśmy się do tego, że 
będzie to wydarzenie, które będzie mogło pomieścić ok 25% pojemności. W piątek 
złożyliśmy dokumentację w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej pozwoleniową 
jeśli chodzi o imprezę masową. Dokumentacja została złożona na 10 tys. osób, 
natomiast jesteśmy dzisiaj po spotkaniu też z UEFA, najpewniej będziemy w stanie 
pomieścić  9 tys. osób przy różnego rodzaju regulacjach związanych z COVID-19. Też 
jeszcze nie mamy ostatecznej informacji, ale w przygotowaniu są regulacje 
szczegółowe, czyli rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które będzie 
uszczegóławiało warunki, które musimy spełnić czyli najprawdopodobniej będzie to 
impreza dla osób przetestowanych, posiadających test aktualny, czyli nie późniejszy 
niż 72 godziny przed imprezą, więc to są te wszystkie rzeczy, które wiemy na dzień 
dzisiejszy. To co jest najważniejsze jeżeli chodzi o i oczywiście to też interesuje 
prawie, że najmocniej UEFA, czyli stan murawy, na dzień dzisiejszy jesteśmy 
praktycznie w codziennym kontakcie z ekspertami UEFA. Na dzień dzisiejszy 
oceniają nasze boisko na 4-4,5 w pięciostopniowej skali. Wszystkie przygotowania 
idą zgodnie z planem, więc nie ma żadnego zagrożenia, które mówiłoby o tym, że 
cokolwiek trzeba będzie wymieniać, czy na gwałt robić coś z murawą. Te wszystkie 
rzeczy są pod kontrolą i są bardzo dobrze oceniane. To tak tylko gwoli dodania. 10-
11-ty tak jak powiedział pan dyrektor tak naprawdę będziemy już mieli wizytę 
finalistów, bo drugi półfinał odbywa się 6-go maja, więc tego 6-go praktycznie 
będziemy znali drużyny. Ja mam swoich faworytów. Nie wiem, czy państwo macie 
już swoich faworytów, ale grono drużyn czyli Manchester United, Roma, Arsenal czy 
Villarreal to są takie drużyny, że naprawdę będzie to święto piłkarskie i cieszymy 
się, że ten wolumen 25%, fajnie by było mieć te 100%, ale jeszcze rok temu nie było 
w ogóle możliwości kibiców, więc na pewno bardzo ta dzisiejsza informacja nas 
cieszy.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To pozytywna wiadomość na pewno. Dziękuję panie prezesie. Pani radna Kamila 
proszę, oddaję głos.    
     
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Bardzo zaintrygowała mnie kwestia komunikacyjna, bo nawet przy tych 25% czy 
nawet troszeczkę mniej czyli te 9 tysięcy osób to jednak moim zdaniem to jest dosyć 
spore wyzwanie jak sprawnie przetransportować te wszystkie osoby jeszcze z 
zachowaniem jakiegoś reżimu sanitarnego i każdy wolałby bliżej godziny meczu 
przyjechać na ten stadion niż siedzieć tam 3 godziny wcześniej, więc pytanie czy tu 
jest już jakaś strategii wypracowana na sposób przetransportowania tych kibiców i 
co będzie główną osią? Czy to będzie SKM-ka, czy to jednak będą autobusy czy 
tramwaje? Jak to jest planowane?  
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Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Z SKM-ką jest problem, bo nie ma przystanku. Przystanek jest w remoncie, więc 
głównie skupimy się na komunikacji miejskiej i słusznie pani radna zauważyła przy 
tych ograniczeniach, które do tej pory na razie są w komunikacji miejskiej 
rzeczywiście to będzie bardzo duże wyzwanie, ale do tego się szykujemy. Myślę, że 
większym problemem będzie opuszczenie stadionu niż dotarcie na stadion, ale 
będziemy na pewno gotowi.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do tego punktu? Nie widzę, także 
bardzo dziękuję.   

PUNKT  - 3 
 

Infrastruktura sportowa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Chciałabym państwu przeczytać korespondencję, którą otrzymaliśmy. Większość z 
państwa zapewne się z nią zapoznała, ale jeszcze raz gwoli jasności przeczytam. 
Chodzi o budowę boiska. To też dotyczy tematu związanego właśnie z Budżetem 
Obywatelskim. Pozwolę sobie przeczytać.  
„Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska” dotyczy budowy boiska sportowego w 
dzielnicy Rudniki zaplanowanego na lata 2017-2020, rozłożony na 4 etapy w ramach 
wniosków Budżetu Obywatelskiego.  
Do tej pory wykonano: projekt inwestycji, wyrównano grunt, usunięto przeszkody 
(linia niskiego napięcia i zbędna roślinność), oświetlenie, bieżnię, skocznię, część 
chodników, uporządkowano teren pod przyszłe boisko, humusowano trawniki, 
zamontowano piłko chwyty, zakupiono dwie bramki, wykonano system 
odwadniający. Pozostał ostatni etap wykonanie nawierzchni boiska.  
Wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2021 nie został dopuszczony do głosowania.  
Odrzucone odwołanie. Odpowiedź Prezydenta Pana Alana Aleksandrowicza, aby 
zrealizować boisko w innym trybie niż Budżet Obywatelski, czyli bezpośrednio ze 
środków miejskich i ewentualnie Rady Dzielnicy oraz przy wsparciu Radnych Miasta 
Gdańska jako decydujących o kształcie budżetu Miasta.  
Wydział Programów Rozwojowych miał zostać poproszony o uruchomienie procedury 
przygotowania inwestycji. Brak działań, odpowiedzi, itp. Inwestycja niedokończona – 
zakaz wstępu dla dzieci na teren boiska.  
Jako dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29 na Rudnikach (wnioskodawca Budżetu 
Obywatelskiego 2020 i 2021) zwracam się o interwencję w tej sprawie, a w 
przypadku trudności finansowych proszę o rozpatrzenie rozwiązania pośredniego. 
Propozycja dotyczy oczyszczenia terenu i utworzenia w tym miejscu trawiastego 
boiska do piłki nożnej.  
Tutaj też bym prosiła po zreferowaniu tego punktu po prostu odniesienie się do tej 
konkretnej sprawy. Dziękuję i oddaję głos pani kierownik Sylwii Betlej.  
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Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Zaczynamy od ogólnego tego punktu czy przechodzimy od razu do tego boiska?     
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Od ogólnego, a konkretnie o tym problemie porozmawiamy już na sam koniec 
punktu.  
 
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
To jest znakomity przykład, który pokazuje pewną ewaluację regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego, żywy przykład jak czasami trzeba zmieniać regulamin, ale to 
rzeczywiście za chwilę.  
Witam serdecznie. Jeszcze chyba u państwa na Komisji Sportu i Turystyki nie byłam. 
Zazwyczaj jestem na Strategii i Budżetu albo Ładu i Samorządu, ale oczywiście 
tereny rekreacyjne i sportowe to jest też bardzo znacząca działka wniosków 
projektów mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Przygotowując się do 
dzisiejszego spotkania przeanalizowałam wszystkie edycje Budżetu Obywatelskiego 
od 2013 roku, bo wtedy mieliśmy pierwszą edycję jako pilotaż i policzyłam trochę 
intuicyjnie, bo to też zależy jak dokładnie będziemy klasyfikować obiekty sportowe, 
ale powiedzmy, że kierując się takimi kryteriami jak obiekty pt. boiska, czy obiekty 
takie sportowe typu Skatepark, bo to zawsze w każdej edycji takie projekty były. O 
ile w pierwszych dwóch edycjach, kiedy jeszcze mieliśmy w zasadzie podział 
Budżetu Obywatelskiego na okręgi wyborcze, a nie na dzielnice to tam było po kilka 
takich projektów od 5 w 2014 r., w 2015 r. były 3 takie boiska. One zostały już 
oczywiście dawno zrealizowane i oddane do użytku, natomiast taki boom, najwięcej 
takich obiektów sportowo – rekreacyjnych było w edycjach BO 2016, 2017, 2018, 
2019. W ostatnich dwóch latach zauważamy właśnie taki spadek takich projektów 
typowo boisk, bo bardzo dużo boisk w tych latach 2016-2020 było zgłaszanych i  
realizowanych. Oczywiście częściowo były to boiska przyszkolne, ale też boiska w 
przestrzeni miejskiej jak np. boisko przy zbiorniku Augustowska na Chełmie, czy 
teraz też na Osiedlu 5 Wzgórz, wiec nie zawsze te boiska to musi być infrastruktura 
przyszkolna albo też nie ograniczając się do boisk np. Skateparki czy pumptracki to 
też są obiekty sportowe, które potem w przestrzeni miejskiej służą mieszkańcom w 
dzielnicach. Te ostatnie 2 edycje tych takich właśnie boisk mamy znacznie mniej, a 
bardziej mieszkańcy przychodzą na zainteresowania takimi terenami rekreacyjnymi, 
gdzie elementy sportowe są jednym z takich wyposażeń takich placów. Takim 
przykładem jest Multipark Morena, który teraz będzie już realizowany. On dwie 
edycje wygrał dosyć spore pieniądze i tam jednym z takich elementów będzie też 
mini boisko. Tam jest boisko z Budżetu Obywatelskiego, a teraz będzie takie jeszcze 
małe do koszykówki i też będzie Skatepark na przykład. W Jarze Wilanowskim 
powstało boisko i też teraz będzie budowany Skatepark. Pumptracki np. w Oruni, czy 
teraz będzie też budowany na Żabiance, także widać zainteresowanie mieszkańców 
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takimi obiektami dla użytku mieszkańców, żeby one były po prostu w większości 
pewnie dla jakiś starszych dzieci i dorosłych i te obiekty tego typu są regularnie 
przez mieszkańców zgłaszane i chętnie wybierane właśnie w głosowaniu. Także jak 
mówię teraz troszeczkę mieszkańcy bardziej skupili się na terenach rekreacyjnych, 
mniejszych, odkąd wprowadziliśmy zielony Budżet Obywatelski to też większy nacisk 
jest, więcej projektów takich zielonych wygrywa czyli to są jakieś skwerki, łąki 
kwietne i wydaje mi się, że obserwując te trendy to taki mam swój osobisty 
wniosek, że ta potrzeba być może się trochę zaspokoiła, że te tereny takie duże 
powoli się zagospodarowują i to wydawałoby się, że np. Gdańsk Południe kojarzy 
nam się z takim miejscem, gdzie mamy duże osiedla, troszeczkę sypialnia, a jednak 
niekoniecznie, bo tam też powstają duże obiekty sportowe i rekreacyjne. Też tam 
jest teren na to przewidziany, więc mieszkańcy chętnie te projekty właśnie 
wybierają w głosowaniu i co więcej, mamy takie przykłady takich terenów, które 
praktycznie można powiedzieć, że przez kilka edycji Budżetu Obywatelskiego zostały 
właśnie wypełnione. One zostały praktycznie zagospodarowane z Budżetu 
Obywatelskiego. Taki przykład to jest właśnie okolica zbiornika Augustowska, gdzie 
mamy boisko, mamy plac zabaw, teraz linearium, ścieżka, generalnie rzecz biorąc 
jeden wielki teren rekreacyjny z połączeniem do Parku Oruńskiego i takich terenów 
mamy kilka przykładów. Teraz też co dzieje się w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. 
Tam też pomiędzy zbiornikami jest bardzo duży teren, który mieszkańcy chcą 
zagospodarować. Na Żabiance też wydawałoby się, że to teren spółdzielni w 
większości, ale niekoniecznie, bo też mamy jeden teren dosyć duży gminny, gdzie 
też tam teraz będziemy budować Pumptrack i oczywiście szereg różnych boisk, 
obiektów przy szkołach m. in. na Zaspie, na Suchaninie, w tych osiedlach, gdzie 
mamy może mniej terenów gminnych, żeby zrealizować takie projekty natomiast 
powstają one np. przy szkołach oczywiście z zapewnieniem dostępności dla 
mieszkańców, więc takich terenów sporo, naprawdę sporo powstało w mieście. 
Teraz mamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego więc zobaczymy jak będzie się 
to w tym roku układało, ale podsumowując to i patrząc na wszystkie projekty 
Budżetu Obywatelskiego na wszystkie te edycje to można powiedzieć, że pod kątem 
zainteresowania państwa Komisji jako właśnie osób, które dbają i interesują się tą 
działką sportowo-turystyczną to Budżet Obywatelski można powiedzieć jest też 
takim istotnym składnikiem, który kształtuje tą infrastrukturę w mieście i sporo 
takich rzeczy powstało, jest budowanych i myślę, że to z korzyścią przede wszystkim 
dla mieszkańców. Także tak ogólnie chciałam powiedzieć właśnie o Budżecie 
Obywatelskim w kontekście obiektów sportowych. Jeżeli będą jakieś pytania to służę 
odpowiedzią, a jeżeli chodzi o kwestie boiska, które jeszcze do końca nie powstało 
przy szkole na Rudnikach to przede wszystkim to są dwa aspekty. Raz, że to nie jest 
boisko przyszkolne dlatego, że to jest boisko przede wszystkim albo teren oddany do 
administracji Gdańskich Schronisk, więc nie można tego traktować jako boisko 
przyszkolne. To też nie jest szkoła nasza, placówka oświatowa gminna tylko 
społeczna. Rudniki nigdy nie miały tyle pieniędzy jako dzielnica, żeby faktycznie 
udało się zrealizować taką większą inwestycję za jednym razem i w wielu 
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przypadkach, zresztą nie tylko na Rudnikach, ale w tych ostatnich latach były 
projekty, które zakładały pewne etapowania, natomiast ten przykład pokazał nam i 
to już zmieniliśmy w regulaminie, że etapowanie takiego fragmentu tylko jakiejś 
inwestycji bez oddania chociażby części tej inwestycji do użytku mieszkańców 
kończy się jak się skończyło właśnie na Rudnikach, czyli mamy do końca 
niekompletną inwestycję i to zmieniliśmy. Nie chcemy dopuścić w kolejnych 
edycjach do przypadku takiego, że powstanie na przykład ogrodzenia, a nie 
powstanie tego, co ma być w środku. Możliwe jest etapowanie, ale tylko wtedy, 
kiedy jakaś część, która powstanie spełnia warunek użyteczności przez 
mieszkańców. Czyli jeżeli mamy jakiś teren rekreacyjny większy i podzielimy go na 
etapy, że w tym miejscu powstanie plac zabaw i ten plac zabaw zrealizujemy, a w 
kolejnym miejscu ma być na przykład siłownia, ale tej siłowni już nie zrealizujemy 
to z placu zabaw swobodnie można korzystać. Więc to jest taki przykład, który 
pokazał nam, że jednak ten regulamin w tym aspekcie trzeba zmienić, to jedna 
rzecz, a druga to to, że jakby oczywiście pani dyrektor, bo chyba ostatnio pani 
dyrektor na Rudnikach była wnioskodawczynią tego projektu i tam było za mało 
pieniędzy na ostatni ten etap zrealizowania tego boiska i stąd, ponieważ nie było 
innej możliwości wtedy dofinansowania musiał zostać odrzucony. Ja tutaj poproszę 
też o wsparcie dyrektora Kińczyka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, który też 
od strony realizacyjnej może powiedzieć jak wyglądała ta inwestycja i na jakim 
etapie teraz jesteśmy. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo proszę panie dyrektorze.  
 
Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Dzień dobry wszystkim. Mam kłopoty z połączeniem i na chwilkę mnie rozłączyło, czy 
pani mogłaby powtórzyć. Ostatnich zdań nie usłyszałem.   
 
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Poprosiłam pana o wsparcie, żeby przybliżyć całą tą realizację tego boiska na 
Rudnikach jak to wyglądało w przestrzeni lat i na czym teraz stoimy?  
 
Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Tak jak pani powiedziała zrealizowaliśmy w latach poprzednich, to było bodajże 2 
edycje, w których zrealizowaliśmy odwodnienie, zrealizowaliśmy tam dojścia i takie 
elementy chodnika, zrealizowaliśmy bieżnię i tak naprawdę w tej chwili faktycznie 
nawet piłko chwyty zostały zrealizowane. Natomiast w tej chwili zostaje do 
wykonania samo boisko. To jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
przeznaczone oczywiście do piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki. Takie 
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typowe boisko wielofunkcyjne. Koszt tego boiska według naszego kosztorysu jest na 
ok 832 000 zł, z tym, że musimy w tej chwili jedną rzecz jeszcze uzupełnić, musimy 
uzupełnić jeszcze dokumentację projektową o ogród deszczowy, który wynik nam 
tak faktycznie w związku z realizacją w poprzednim budżecie, nie w tym teraz, bo 
był zaopiniowany wniosek negatywnie z uwagi właśnie przede wszystkim na środki, 
które były niewystarczające na realizację tego boiska. Musimy doprojektować taki 
ogród deszczowy. To są wymagania Gdańskich Wód. Mamy na to miejsce. Mamy 
uzgodnienie, tylko musimy to w tej chwili doprojektować. W tej chwili faktycznie z 
tego co wiem to budżet z tegorocznym bodajże o ile się nie mylę jeśli się uda wygrać 
to pozwalałby na zrealizowanie tego boiska, bo to się nam ten budżet w granicach 
tych właśnie chyba 900 tys. czy 800 z hakiem zapina, więc byłby na to środki. 
Dokumentację mamy, tylko trzeba by ją było lekko zaktualizować o ten ogród 
deszczowy.    
 
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Panie dyrektorze, a sam koszt wykonania tego boiska to teraz już ok trzystu iluś 
tysięcy złotych. 
 
Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Nie, ja mam kwotę 832 000 zł z tego co pamiętam.      
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Chyba musimy to jakoś wyjaśnić.  
 

Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Wyjaśnimy w razie czego, ale wydaje mi się, że taki koszt był, ja nawet dzisiaj 
jeszcze rozmawiałem i prosiłem o kosztorysy, więc taki koszt wchodzi.   
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Rudniki mają 374 000 zł, a rozmawiałem z panem Mariuszem Żukowskim… 
 

Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
To wyjaśnimy sobie pani Sylwio. Sprawa do wyjaśnienia myślę.  
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Dobrze. Także podsumowując jak mówię to etapowanie wydawałoby się, że jest 
fajnym elementem, który pozwala rozkładać wydatki, realizować projekty Budżetu 
Obywatelskiego dla dzielnic, które mają mniejsze pieniądze i wszystkiego nie są w 
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stanie zrealizować, niemniej jednak to troszeczkę nam się odbiło czkawką o tyle, że 
na ten ostatni etap zabrakło niestety pieniędzy i tutaj wiem, że dyrektor Dawidowski 
razem z Prezydentem Aleksandrowiczem rozpatrywali też opcje, czy są jakieś 
pieniądze na ten moment jeszcze wtedy przy odrzucaniu projektu nie było takich 
możliwości. Teraz wydaje się, że gdyby ten projekt faktycznie złożyć po raz ostatni 
do Budżetu Obywatelskiego to można by było tą inwestycję domknąć i zamknąć 
jeżeli oczywiście wygra.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Rozumiem, dziękuję. Widzę, że pan radny Przemysław Malak się zgłasza, także 
oddaję głos.   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Chciałem zapytać, bo to jest ważne czy to jest 300 tysięcy czy 900? To nie jest 
kwestia 10% tylko trzykrotnie więcej, bo jeżeli to ma kosztować 900 tysięcy to 
wystarczy na 3 lata kolejne etapowanie tego boiska, więc trochę mówimy o różnych 
kwotach.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy jesteśmy w stanie to teraz sprawdzić? Czy będziemy musieli poczekać?  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Pan mówi, że wystarczy w Budżecie Obywatelskim. Jak będzie 900 tysięcy to nie 
wystarczy.  
 
Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Panie radny tam chodzi o to, że w zeszłym roku nie było chyba z Budżetu 
Obywatelskiego w zeszłym roku i te środki się skumulowały.  
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Nie panie dyrektorze. Na pewno z ubiegłego roku mamy jakieś środki. Pan ma 
informację, że to będzie około 800 tysięcy?   
 
Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
832 000 zł. Zaraz postaram się ustalić. Rozmawiałem dzisiaj na ten temat, także 
proszę mi dać parę minut.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo prosimy o sprawdzenie, a w międzyczasie bardzo proszę oddaję głos panu 
radnemu Andrzejowi Skibie, dzień dobry.  
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Radny Andrzej Skiba 
Dzień dobry pani przewodnicząca, dzień dobry państwu, pierwszy raz u państwa 
goszczę.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zapraszamy częściej.  
 
Radny Andrzej Skiba 
Jeżeli tylko czas by pozwolił, pracę do 16:30 mam w środy. Mam przed sobą 
dokument odwołanie od negatywnej oceny projektu Sportowo w zielonej dzielnicy 
Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. To jest pismo z 14-go października 
ubiegłego roku. Słucham tego o czym państwo tutaj dyskutujecie, chciałem 
podłączyć się pod prośbę, pod wniosek kolegi radnego Przemysława Malaka o 
oszacowanie właśnie ostateczne łącznej kwoty tej inwestycji, bo jeżeli dobrze 
zrozumiałem te dokumenty, które tutaj dostałem to występuje chyba jakaś duża 
rozbieżność co do kwot, o których słyszymy dzisiaj, a kwot, które były planowane do 
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. To jest jedna sprawa, a druga 
chciałbym dopytać, bo bez wątpienia ta inwestycja, o czym tutaj pani dyrektor w 
swoim piśmie wspomina, jest bardzo istotna dla lokalnej społeczności. Jest takie 
zdanie na końcu cytuję: „Uważam, że my dorośli musimy znaleźć takie rozwiązanie, 
aby najmłodsi mieszkańcy Gdańska byli dumni z naszych decyzji, a nie płakali z ich 
powodu. W dzielnicy Rudniki nie ma żadnego obiektu sportowego”, itd., że czekają 
już 3 lata. Moje pytanie byłoby w tym kontekście następujące, jak się przedstawia 
perspektywa czasowa w dwóch wariantach, to znaczy w wariancie jeżeli dobrze 
zrozumiałem jeżeli będzie można dokończyć inwestycję jeszcze w ramach Budżetu 
Obywatelskiego to kiedy realnie dzieci, młodzież mogliby skorzystać z tego obiektu? 
A w przypadku kiedy trzeba by było pójść inną ścieżką, jak rozumiem środki z innej 
kieszeni, z innej części budżetu miejskiego, jak wtedy się przedstawia perspektywa 
czasowa ukończenia tej inwestycji? Będę bardzo zobowiązany za odpowiedź i 
dziękuję za udzielenie mi głosu.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Pani kierownik jest pani w stanie odpowiedzieć na to pytanie?      
 
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Na pewno gdyby ten projekt teraz w edycji 2022 wygrał to realizacja takiego 
projektu powinna przebiec maksymalnie w dwóch latach, czyli 2022-2023. Tutaj na 
pewno mógłby mnie jeszcze DRMG wesprzeć dlatego, że jednostka realizacyjna to 
właśnie oni, natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy ta inwestycja już jest 
na takim etapie zaawansowania, że praktycznie wszystko zostało wykonane, został 
ten ostatni etap tego boiska to znaczy, że te procedury uzgodnieniowo-
dokumentacyjne w zasadzie są za nami, a to też naprawdę skraca czas realizacji, 
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więc w momencie tak naprawdę, gdyby ten projekt wygrał, a głosowanie mamy w 
październiku i wtedy od stycznia 2022 roku przystępujemy do realizacji to myślę, że 
tutaj ta droga przede wszystkim przygotowawcza już jest za nami i ta realizacja 
jakby na pewno może ruszyć szybciej. Jeżeli chodzi nie o Budżet Obywatelski to już 
pytanie trochę bardziej czy uda nam się te pieniądze znaleźć. Oczywiście jest to 
priorytet w tym sensie, żeby to boisko dokończyć, bo tak nie może ten proces 
zostać. To jest jakiś teren ogrodzony, który gdzieś mieszkańcy wyczekują i to jest 
dla nas absolutnie zrozumiałe. Mam nadzieję, że jak najszybciej ten proces uda się 
zakończyć, bo to też jest jakby w naszym podstawowym priorytecie. Na pewno nie 
chcemy w Budżecie Obywatelskim zostawić projektu niedokończonego. Wiemy, że 
miewamy czasami jakieś trudności z realizacją, ale na pewno nie może to pozostać 
na tym etapie i tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni z tym i albo droga z Budżetu 
Obywatelskiego, albo być może inna, ale na pewno to musi ruszyć i myślę, że jeżeli 
już ten pieniądz będzie to w ciągu tych dwóch lat na pewno ta realizacja będzie 
dokończona jeśli nie szybciej, ale tutaj może dyrektor Kińczyk może tutaj sprostuje. 
 

Radny Andrzej Skiba 
Dziękuję bardzo. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Panie dyrektorze czy jest pan już z nami? 
 

Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Tak. Przepraszam, ale faktycznie spojrzałem na cały kosztorys. Jak się odejmie to 
wszystko to zostaje to co pani Sylwia powiedziała 327 000 z groszami.  
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
To jest koszt całej inwestycji to co wydaliśmy w przeciągu tych kilku edycji 
budżetów.  
 

Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
Przepraszam, źle spojrzałem na to. Na całość spojrzałem.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mamy wyjaśnione przynajmniej.   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Cyferki dzisiaj się nie zgadzają na naszej Komisji.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dzisiaj coś się nie zgadzają od samego początku.    
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Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Już chyba majówka w głowie. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Proszę panią radną Barbarę Imianowską w tym temacie.      
 
Radna Barbara Imianowska - członek Komisji 
Z racji tego, że widziałam to boisko, rozmawiałam i z rodzicami i widziałam smutne 
miny dzieci, które są zmuszone do tylko i wyłącznie do uprawiania gimnastyki na sali 
gimnastycznej i tak jak pani kierownik mówi to stoi i też na pewno w jakimś sensie 
niszczeje. To są wydane już pieniądze spore, a nie można do końca z tego korzystać. 
Idzie teraz lato, te obostrzenia jednak będą się poluzowywały, dzieci będą miały 
półkolonie wreszcie. Może ta normalność wróci. Czy jest jeszcze jakaś możliwość, 
która by ułatwiła szybsze korzystanie z tej nawierzchni, bo naprawdę to jest 
strasznie smutne. Rodzicie też proszą o tą interwencję radnych i też to wpływa, 
szkoła jest bardzo dobrą szkołą, dzieci bardzo chętnie do tej szkoły chodzą. To jest 
mała szkoła, ale też to wpływa na ten nabór do szkół, bo mówimy dużo o dzieciach, 
o ich zdrowiu, o profilaktyce, a tam akurat jest taka sytuacja, że właśnie to boisko 
nie tylko też jest dla dzieci i młodzieży, ale również dla mieszkańców, którzy tam 
mieszkają i nie mają tak naprawdę nic tam na tym terenie i te widoki siedzących 
dzieci i młodzieży na tych krawężnikach to jest po prostu takie przerażające, a obok 
mamy centrum miasta, gdzie w różnych dzielnicach mamy nawet po dwa boiska. Jest 
taka nierównomierność w tym wszystkim, w tej gospodarce i ja wiem, że to nie jest 
takie proste to wszystko, ale gdybyście państwo zobaczyli te hałdy tej trawy i te 
dzieci wychodzące na przerwy to smutno się robi, że one stoją i patrzą i nie mogą w 
pełni z tego korzystać i już te pieniądze, które zostały zainwestowane to są duże 
pieniądze i tak naprawdę to dalej stoi i to już powinno być zrobione, a mówimy tyle 
o tym właśnie, że my chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, natomiast są skazane 
tylko na salę gimnastyczną tak naprawdę i tutaj też taka moja gorąca prośba do 
wszystkich państwa, którzy macie na to wpływ, że jako ten teren gminny, żeby po 
prostu tam w tych miejscach na tych dzielnicach takich, gdzie nie ma takiej 
możliwości, gdzie są te mniejsze pieniądze starać się po prostu ratować ten sport, 
bo jest to ta profilaktyka, o której tak dużo mówimy o tym, żeby młodzież nie 
brnęła w jakieś różne drogi i ten sport jest dla nich ratunkiem, wręcz taką przystanią 
i też jako pedagog apeluję i proszę bardzo o to, żeby się jak najszybciej zająć i 
może znaleźć jakieś szybsze środki na to, żeby te dzieci mogły po prostu skorzystać 
może wręcz za kilka miesięcy, może dałoby radę jakąś doraźną tam wymyśleć formę 
posiania trawy. Ja nie wiem, aż tak się na tym nie znam. Rozmawiałam z rodzicami, 
którzy przedstawiali takie propozycje, żeby na dzień dzisiejszy, o czym zresztą pani 
dyrektor więcej może na ten temat powiedzieć. Dziękuję ze swojej strony i bardzo 
proszę te osoby, które mają na to wpływ, żeby ze szczególną taką troską te 
dzielnice, które są troszkę zaniedbane wzięły sobie do serca. Dziękuję bardzo.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy pani radna. Pani Rudnicka ze szkoły bardzo proszę, oddaję głos i 
zbierzemy sobie pytania ewentualnie do odniesienia na sam koniec.  
 
Pani Maria Rudnicka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 LEONARDO 

Dzień dobry, witam państwa, dyrektor szkoły na Rudnikach, przede wszystkim 
Gdańszczanka i z tego miejsca się bardzo cieszę, że w Gdańsku powstaje tyle 
sportowych obiektów, niemniej na Rudnikach nie ma niczego i kto z państwa był na 
spacerze, a zanim się wjedzie do Gdańska to najpierw są Rudniki, a potem dopiero 
Ratusz to naprawdę tam nie ma niczego i ten obiekt, który trochę paradoksalnie, bo 
to tak wygląda, że jest piękne ogrodzenie, wokół jest bieżnia, skocznia, są piłko 
chwyty, wszystko jest, tylko dzieciom nie wolno wejść na ten teren. Już nie mówię o 
tym, że został zabrany jakby w tej chwili teren, bo tam jest część budowy, dzieciom 
tam nie wolno wejść, to one nie mają w ogóle przestrzeni, w ogóle, bo ta 
przestrzeń, która była jest teraz ogrodzona, w środku jest trawa, wokół jest płot i 
dzieciom tam nie wolno wejść, w związku z tym one nawet nie mają takiego 
zwykłego miejsca, żeby ten czas gdzieś spędzić. Tam jest dużo oprócz mieszkańców 
tam znajduje się i Dom Dziecka, Dom Samotnej Matki obok w dzielnicy Sitowie, tam 
naprawdę jest taka społeczność bardzo uboga, ale nawet nie chodzi o finanse, tylko 
o taką możliwość rozwoju i to boisko dla tych dzieci jest właściwie jedyną 
możliwością, żeby robiły coś po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Naprawdę to jest 
niezbędne. Wygląda to pięknie, gdyby tylko otworzyć przestrzeń na wejście, bo 
przestrzeń jest, jest ogrodzona, jest nawet monitoring, jest oświetlenie, które może 
się świecić, ale nie świeci się, bo trudno tutaj koszty ponosić za obiekt, który może 
lepiej, że się nie świeci, bo nie widać tak z daleka, stąd moja była jeszcze taka 
propozycja, żeby może jeszcze ten czas, bo zdaję sobie sprawę, że to są kolejne 
lata, ale one już 2 lata biegają wokół tej przestrzeni, żeby naprawdę niewielkim 
kosztem nawieźć tam trochę świeżej ziemi, posiać trawę, wstawić dwie bramki, 
które są już zakupione, zamocować i nich one te dwa lata grają tam w piłkę, niech 
przychodzą sobie po lekcjach, niech korzystają z przestrzeni, a w międzyczasie, 
kiedy pojawią się środki, bo rozumiem, że są potrzebne większe to powstanie tam 
boisko profesjonalne, ale żeby nie czekać faktycznie te dwa lata na krawężniku tylko 
wejść w tą przestrzeń, dostać od dorosłych super prezent, który naprawdę nie 
kosztuje więcej niż 10 tysięcy. My byśmy to nawet próbowali zrobić sami, ale to nie 
jest nasza ziemia, w związku z tym nam nie wolno tam tych rzeczy robić, tylko 
chciałam powiedzieć, że szkoła jest publiczna, ani prywatna, ani społeczna, to jest 
szkoła publiczna, rodzice za to nic nie płacą ani złotówki, także zachęcamy i 
zapraszamy i na pewno są to dzieci warte zainwestowania. Dziękuję bardzo za 
możliwość zabrania głosu, bo zawsze się łatwiej rozmawia tak niż poprzez 
korespondencję. Czekam na państwa życzliwe spojrzenie na dzieci, na potrzebę i na 
tą dzielnicę, która też jest piękna. 
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych albo zaproszonych gości 
chciałby coś w tym temacie jeszcze dodać? Chciałam pana dyrektora wywołać zaraz, 
także oddaję głos.               
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Witam państwa serdecznie, przysłuchując się całej tej rozmowie chciałem 
powiedzieć, że tutaj absolutnie nie ma sytuacji, w której trzeba nas przekonywać do 
zasadności. Może to nie wybrzmiało, ale nie trzeba udowadniać, przekonywać, że ta 
infrastruktura jest potrzebna. Tu mamy klasyczną taką sytuację, o której 
wspominała też pani Sylwia z tym nieszczęsnym etapowaniem. Mówię nieszczęsnym 
dlatego, że w Budżecie Obywatelskim to jest wyzwanie, o którym już wcześniej 
mówiliśmy. Natomiast tutaj też bardzo precyzując teraz jest możliwość zgłoszenia 
się do Budżetu Obywatelskiego i tego oczywiście nikt nie zrobi za inicjatorów, więc 
tutaj krótko mówiąc liczymy, że inicjatorzy się zgłoszą z tym wnioskiem. Gdyby to 
się udało pozytywnie przejść przez procedurę to obecna sytuacja pozwalałaby to 
boisko zrealizować jako ostatni element układanki za te ponad 300 tys. zł. Proszę 
nam wierzyć, zbadaliśmy to wcześniej próbując zetapować, natomiast doszliśmy do 
ostatniego etapu tej całej układanki i tego już się nie da podzielić, bo boiska 
inwestycyjnie nie zrobimy w połowie. W związku z tym dlatego w poprzedniej 
sytuacji nie byliśmy w stanie do tego zadania boiskowego podejść wiedząc, że przy 
takiej skali potrzebnej na zrobienie boiska dysponuje się mniej więcej połową 
środków. Dzisiaj jeżeli to jest już za nami to potrzeba złożyć wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego. Ja się nie wypowiadam absolutnie technicznie o możliwości 
skorzystania z przestrzeni dotychczas zrealizowanej. Tu potrzebna jest jeszcze ta 
cierpliwość złożenia wniosku do Budżetu. Gdyby ta operacja się powiodła to z 
punktu widzenia procedury inwestycyjnej po prostu jesteśmy na zadaniu 
przygotowanym z jakimś ewentualnym drobnym uzupełnieniem i 
najprawdopodobniej nie będzie potrzeby 2-letniego cyklu, bo taki też przysługuje 
inwestycjom zgłaszanym dzisiaj w Budżecie Obywatelskim, żeby to boisko zrobić, 
więc jeżeli pada pytanie kiedy ono mogłoby być oddane do użytku to wydaje się, że 
jeden sezon budowlany po wygraniu Budżetu Obywatelskiego to jest maksymalny 
czas, w którym to boisko powinno zafunkcjonować. W momencie, kiedy ta operacja 
się nie powiedzie analizowaliśmy różne możliwe źródła wsparcia, ale to jest temat, 
który tak jak powiedziała pani Sylwia, który jeszcze wówczas nie znaleźliśmy jeszcze 
takiej możliwości. Staramy się też tutaj przy Budżecie Obywatelskim jednak trzymać 
się tych ustalonych zasad, ale zapewne do tych tematów z panem Prezydentem 
Aleksandrowiczem wrócimy w momencie, kiedy by się okazało, że procedura 
tradycyjna przewidziana na to, żeby zakończyć wreszcie tą operację czyli Budżet 
Obywatelski byłyby to kolejne zadania, które w taki sposób zostały zrealizowane. 
Tutaj rozmawialiśmy też oczywiście o tym temacie. Są środki Rady Dzielnicy, itd., 
ale nie w przypadku Rudników, gdzie skala dzielnicy i środki jej przypisane nie są 
środkami, które nawet gdyby ktoś miał dobre chęci pomogłyby we wsparciu 
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finansowym tej operacji boiska, które tak jak państwo słyszeli przekracza kwotę 300 
tys. zł. Także z tego punktu widzenia z panią Sylwią wspólny apel, prośba o złożenie 
wniosku do Budżetu Obywatelskiego i tym samym ten przysłowiowy kupon, ta szansa 
na dokończenie tego ważnego zadania będzie mogła się wyświetlić. My jesteśmy do 
niego praktycznie przygotowani. Tak jak mówił pan Jarek jeszcze jakieś drobne 
uzupełnienia, ale tak naprawdę gdyby się powiodło to nie będzie to zadanie, w 
którym będziemy musieli najpierw boisko zaprojektować, a potem boisko 
zrealizować, więc to na pewno nie jest cykl dwuletni. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. Czy państwo radni, albo pani dyrektor szkoły chcieliby 
się odnieść? 
 
Pani Maria Rudnicka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 LEONARDO 

Jeśli mogę, ja bardzo dziękuję. Natomiast chciałam powiedzieć, że dokładnie taka 
sama rozmowa była rok temu. Dokładnie taka sama rozmowa, że nie zdążymy, może 
nie w tym składzie, ale taka była w stosunku do mnie też prośba, żeby napisać 
wniosek na rok 2021, żeby skończyć to co miało być w roku 2020. Dlatego ja to już 
dokładnie słyszałam. Ja zrobię to jeszcze raz. Tylko tak jak mówię była taka sama 
prośba, że miało to być skończone w roku 2020. Tam było znowu odwodnienie i 
prośba, żeby napisać kolejny wniosek i, że to już na pewno będzie skończone i wtedy 
dostałam informację, że nie będzie w ogóle przyjęty ten wniosek. Ja mam dużo 
cierpliwości i ja jeszcze raz wystąpię jako mieszkanka Gdańska z wnioskiem, 
niemniej proszę mi wierzyć, że trudno mi dzisiaj do końca uwierzyć w spełnione 
marzenia, ale ja swoje zadanie wykonam. Może dzisiaj jest więcej świadków to 
łatwiej będzie ewentualnie za rok rozmawiać.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Wszystko jest protokołowane pani dyrektor.    
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Pani dyrektor przepraszam jako nie mieszkaniec Gdańska nie będę mógł zagłosować 
na ten wniosek. Poważnie mówiąc ostatnio mieliśmy trochę inną wiedzę na ten 
temat, inne dane, inne parametry. My dzisiaj jesteśmy blisko finału jeśli chodzi o 
szacowanie tej wartości. Jasne, ktoś powie, że przetarg jeszcze jest potrzebny i tak 
naprawdę rynek powie za ile to zbuduje, ale na tym etapie, kiedy jest to jako 
wniosek do Budżetu Obywatelskiego tak mocno rozpoznany, bo proszę zauważyć, że 
startować będzie z trochę innej pozycji jako projekt mocno rozpoznany, ponieważ 
posiada dokumentację, więc zachęcamy naprawdę i miejmy nadzieję, że tą ścieżką 
się powiedzie, a jeśli nie to wracamy do rozmów.  
 

Pani Maria Rudnicka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 LEONARDO 

Dziękuję bardzo. 
 



 

27 

 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli pani dyrektor składa wniosek, a my będziemy robić wszystko ze swojej strony, 
żeby jak najszybciej, oczywiście jak wniosek przejdzie pozytywnie, w co wierzę, że 
po prostu wszystko będzie jak najszybciej zrealizowane, bo tutaj mamy już dużo 
zrobione w tym temacie i właściwie tylko tego boiska nam brakuje, także myślę, że 
wszyscy możemy być zgodni co do tego, że szybciej to pójdzie niż wniosek, projekt, 
który by dopiero się rozpoczynał. 
 

Pan Jarosław Kińczyk – Zastępca dyrektora ds. zadań kubaturowych w Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska    
My jesteśmy gotowi, także jeszcze raz przepraszam za to zamieszanie kwotowe, ale 
to źle spojrzałem. Spojrzałem na sumę, a nie na to co zostało do zrobienia.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Najważniejsze, że zostało wyjaśnione. Radni Komisji są czujni, pani Sylwia też 
czujna była, także bardzo dziękujemy. Czy państwo radni co do tego punktu mają 
jeszcze jakieś pytania co do rozwiązania tego problemu, bo myślę, że do samego 
Budżetu Obywatelskiego mogą jeszcze być pytania, ale jeżeli chodzi o Rudniki? Nie 
widzę. Pan radny Przemysław Malak.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Retorycznie zadam pytanie, który to już wniosek w Budżecie Obywatelskim, z 
którym są problemy. Ale nie oczekuję odpowiedzi. 
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
A ja odpowiem.   
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Może ja odpowiem. Panie mają pierwszeństwo.  
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Rozumiem to, czasami to pytanie i pana radnego i czasami mieszkańców, natomiast 
czasami brakuje takiego spojrzenia, że przez wiele lat bardzo, bardzo dużo 
projektów zostało zrealizowanych. Oczywiście nie idzie to wszystko idealnie tak, jak 
byśmy chcieli, żeby szło. My się sami też uczymy. Uczymy się na własnych błędach. 
Cały czas się uczymy. To jest proces po prostu jednej wielkiej zmiany tak naprawdę, 
bo musimy dostosowywać się do rzeczywistości, do oczekiwań mieszkańców, do 
różnych wniosków ewaluacyjnych i tak zgadza się, nie wszystkie projekty idą nam 
dobrze, idealnie. Natomiast bardzo wiele projektów, nawet tych obiektów 
sportowych, które powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego uważam, że to 
naprawdę jest coś czym warto czasami się pochwalić i czasami przypomnieć sobie, 
że wiele tych rzeczy naprawdę zostało zrealizowanych. Także czasami próbuję tą 
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szklankę po prostu odwrócić. Pokazać pełną, a nie pusta. I zgadzam się. Są 
problemy, tak, ale Budżet Obywatelski jest trudnym procesem pod względem 
logistycznym, organizacyjnym, przygotowawczym, realizacyjnym. To nie są zwykłe 
inwestycje, na które mamy czas, na które mamy pewną swobodę, wykorzystywanie 
wiedzy całkowitej. My naprawdę zdobywamy tą wiedzę też organizacyjną i też 
potem realizacyjną w boju i uważam, że Budżet Obywatelski jest bardzo fajny, 
bardzo dobry dla mieszkańców, natomiast nie jest to proces łatwy i nie zawsze jest 
idealnie, ale czasami chciałabym spojrzeć na tą szklankę pełną, a nie pusta. 
Dziękuję.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Panie radny czy miałby pan jeszcze coś do dodania?   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Tak, Budżet Obywatelski oczywiście jest bardzo fajny, jest fantastyczny, a jeszcze 
lepszy jest jeżeli wnioski będą realizowane tak na co ludzie głosowali. Boiska do 
siatkówki na Morenie dalej nie ma i nie będzie pewnie. Wiadomo, już wiele razy o 
tym rozmawialiśmy. Dziękuję.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy pan dyrektor chciałby jeszcze coś dodać?  
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Nie, już pani Sylwia to w tak dyplomatyczny sposób powiedziała, że ja się tylko 
podpisuję.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zadać pytanie jak to wygląda w obecnej sytuacji 
związanej z pandemią. Czy te obiekty sportowe są otwarte? Od czego to zależy?    
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Jeżeli chodzi o te przyszkolne to zgodnie z tymi rządowymi przepisami odgórnymi, 
jeżeli były te obiekty, szkoły zamknięte to też obiekty przyszkolne były zamknięte 
nawet te z Budżetu Obywatelskiego, więc rzeczywiście mieliśmy sygnały od 
mieszkańców i pytania dlaczego są zamknięte, ale to były przepisy wyższe. To nie są 
przepisy, na które mamy wpływ. Teraz dopiero przy tych otwarciach szkół i przy tych 
poluzowaniach to te obiekty będzie można udostępniać na takich zasadach ogólnych. 
Natomiast oczywiście te obiekty, które nie są przy szkołach czyli np. Jar Wilanowski, 
takie inne miejsca to one są otwarte.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli zamknięte były tylko te przy obiektach szkolnych?  
 

Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Tak.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają co do tego punktu jeszcze jakieś pytania? 
Pani Sylwia jest z nami rzadko. Nie widzę. Wyczerpaliśmy punkt. Bardzo dziękuję za 
przyjęcie zaproszenia.  
 
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze 
Prezydenta  
Dziękuję bardzo.       

PUNKT  - 4 
 

Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu turystycznego 2021 r. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zaczniemy od pana prezesa Wysockiego. Oddaję głos.  
 
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
Będzie krótko, bo wiadomo, że nasze przygotowania są uzależnione od tego w jakim 
kontekście branża będzie odblokowywana. Pozwolę sobie udostępnić krótką 
prezentację.  
W naszych działaniach koncentrujemy się na 5 głównych strumieniach czyli turystyka 
miejska i dziedzictwo kulturowe, turystyka aktywna, City breaki, zrównoważona 
turystyka, turystyka camperowa. Są to takie branże, które pozwalają na dosyć 
dynamiczne działanie i przede wszystkim koncentrują się na gościu krajowym, bo 
dokładnie tak jak w zeszłym roku na dzień dzisiejszy koncentrujemy się na promocji 
związanej zarówno z mieszkańcami Gdańska, mieszkańcami Województwa 
Pomorskiego i potem wychodząc szerzej na mieszkańców Polski. Z racji tego 
zeszłoroczne już doświadczenie pokazało iż otwieranie rynków zagranicznych po 
pierwsze jest bardzo dynamiczne i jest uzależnione od wielu czynników związanych z 
pandemią, okresami kwarantanny bądź ich brakiem, więc tutaj będziemy działali i 
reagowali na bieżąco w zależności od tego, które rynki w jakim zakresie będą się 
otwierały, a ponadto z którymi będziemy mieli bezpośrednie połączenia lotnicze, 
które będą realizowane. Czyli tak naprawdę kampanie celowane, które będziemy 
przeprowadzać, będziemy kontynuować, powtarzać akcje zostań turystą we własnym 
mieście, która miała miejsce już w zeszłym roku. Tutaj głównym nośnikiem będą 
specjalne pakiety Gdańskiej Karty Mieszkańca. Następnie będziemy się 
koncentrowali na wyjście zarówno na Województwo Pomorskie, najpierw na 
metropolię, Województwo Pomorskie, następnie szerzej na Polskę. Tutaj głównie za 
pośrednictwem produktów jakim jest Karta Turysty, więc mocne działania 
produktowe, o które będziemy opierali nasze działania promocyjne.  
Karta Turysty nowa edycja oparta o 3 podstawowe pakiety, czyli zwiedzanie, 
rodzina, zabawa i komunikacja. 3 opcje czasowe 24, 48 i 72 godziny. Uaktualniona 
szata graficzna, nowi partnerzy jak Galeria Starych Zabawek czy Gdański Szlak 
Wodociągowy i niebawem, bo teraz pracujemy z Pomorską Regionalną Organizacją 
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Turystyczną, aby rozszerzyć też pakiety o możliwość zwiedzania regionu, czyli ktoś, 
kto już zobaczy Gdańsk, już spędził tutaj wystarczającą ilość czasu, aby mógł też 
pojechać i zobaczyć trochę Województwa Pomorskiego i najlepiej przy nocowaniu 
czy wykupieniu noclegu właśnie u nas w Gdańsku.  
To co się w międzyczasie też udało zrobić, mocno koncentrujemy się na dostępności 
dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Chociażby powstało 11 broszur i 
rycin w piśmie transparentnym, które są dedykowane osobom niedowidzącym i 
niewidomym. Plan tyflograficzny Drogi Królewskiej umiejscowiony w Gdańskim 
Centrum Informacji Turystycznej. Możliwość wypożyczenia wózków inwalidzkich dla 
osób z niepełnosprawnościami bądź dla osób starszych, które też cieszy się bardzo 
dużym powodzeniem. Też przeprowadziliśmy remont w Gdańskim Centrum 
Informacji Turystycznej, zostały zniwelowane progi i jest ono w większym stopniu 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Na te cele też składaliśmy wniosek do 
Ministerstwa Pracy i Rozwoju Technologii, gdzie udało się uzyskać dofinansowanie 
właśnie na prace remontowe, czy też na dostosowanie punktów informacji 
turystycznych, ale też produkcję materiałów dla osób z niepełnosprawnościami. 
Tutaj przy współpracy też z Radą Dzielnicy Śródmieście tworzymy w Gdańskim 
Centrum Informacji Turystycznej punkty miejsca do ładowania wózków inwalidzkich 
z napędem elektrycznym, więc aby w środku czytając materiały różnego rodzaju 
można było również taki wózek doładować. Będziemy też na spotkaniu z 
restauratorami takie działania rekomendować, aby w restauracjach przy otwarciu 
ogródków były dedykowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, które są 
bliżej wjazdu, żeby nie trzeba było się przepychać gdzieś do stolików wewnątrz, bo 
osobom poruszającym się na wózkach nie jest łatwo.  
Poza tym co nowego dla turystów? Oczywiście Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie, 
które będzie otwarte w lipcu. Błękitny Baranek oddział Muzeum Archeologicznego w 
Gdańsku. Otwarcie po remoncie również w lipcu. W okresie letnim, jeszcze 
doprecyzowujemy szczegóły otwarcie Olivia Garden w budynku Olivia Star, czyli 
takiego ogrodu zimowego przeszklonego. Też piękne miejsce, ciekawe, na mapie 
turystycznej Gdańska. Gdańska Aleja Włazów na Ołowiance, projekt GIWK-u.  
To co nie będzie dostępne z uwagi na remont to Twierdza Wisłoujście, Żuraw oddział 
Narodowego Muzeum Morskiego czy Dom Przyrodników. To są te rzeczy, które będą 
w remoncie.  
W dużym skrócie tak naprawdę co przed nami. Mocno jesteśmy skoncentrowani na 
działaniach takich reaktywnych, które tak jak powiedziałem, będziemy uzależniali 
od tego jak branża będzie odmrażana, jak długotrwałe to będzie odmrożenie. 
Pamiętajmy, że już z początkiem roku takie odmrożenie nastąpiło. Natomiast 
później była ta tendencja odwrócona, gdzie branża znowu była zamykana, więc 
liczymy  na to, że tym razem tak nie będzie. Jeżeli macie państwo jakieś pytania to 
jestem do państwa dyspozycji.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Czy ze strony państwa radnych są pytania do pana prezesa? Nie 
widzę. Pozwolę sobie zadać jedno pytanie jeżeli chodzi o remont Twierdzy 



 

31 

 

Wisłoujście, na kiedy jest planowany koniec tego remontu? Czy tam dużo zostało 
zrobione? Jak w ogóle wyglądają te prace?    
 
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
W dzisiejszych rozmowach z Muzeum Gdańska zakładamy, że Twierdza nie będzie 
dostępna w okresie letnim, więc z takich wstępnych rozmów wynika, że jest to 
wrzesień, październik, natomiast nie ukrywam, że muszę to uszczegółowić i 
ewentualnie wrócić z tą odpowiedzią, bo nie znam dokładnej daty. Natomiast 
zakładamy na dzień dzisiejszy, że okres letni Twierdza jest wyłączona z możliwości 
zwiedzania.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych albo gości? 
Nie widzę. Zostajemy w tym samym punkcie. Dziękujemy panie prezesie. Proszę 
pana dyrektora Leszka Paszkowskiego Gdański Ośrodek Sportu.    
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani Przewodnicząca, szanowni państwo, jak Gdańsk to morze, jak morze to plaża i 
akweny. Chciałbym zaprezentować państwu przygotowanie Gdańska i Gdańskiego 
Ośrodka Sportu do sezonu letniego 2021. Jest to jak wspomniał pan prezes Łukasz 
Wysocki, bardzo specyficzny sezon i dynamicznie sytuacja się zmienia, chociażby 
dzisiejsza konferencja też pokazuje, że będą kolejne obluzowania, ale do końca 
jeszcze nie wiemy jaki będzie ich ostateczny kształt, gdyż czasami bywa tak, że te 
rozporządzenia nieco odbiegają od zapowiedzi. Czekamy, jesteśmy gotowi do tego, 
żeby w różnych wariantach funkcjonować. Dotyczy to przede wszystkim samego 
sezonu, ale też i imprez sportowych, które jesteśmy gotowi przeprowadzić w miarę 
postępu obluzowań.    
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Zaczniemy od tematu, który już był poruszany, czyli kąpieliska morskie. Chcę 
zapewnić państwa radnych, że linia łączna brzegowa kąpielisk będzie miała w 
sezonie 2021 łącznie 1400 metrów. Skąd sytuacja, o której tu była mowa, czyli na 
tej sesji jest 900 metrów przewidziane do procedowania. Otóż sezon wiadomo, że 
trzeba zgłaszać te kąpieliska w roku poprzedzającym. Nie wiadomo było do końca 
jaki będzie ostateczny kształt rozwoju epidemii, natomiast ustawodawca też daje 
możliwości dołączenia do ochrony kąpiących się, tzw. miejsca okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli i te dodatkowe 500 metrów, o którym była mowa w 
pierwszej części naszego spotkania będzie procedowane na sesji majowej. Mamy na 
to środki jako Gdański Ośrodek Sportu. Jest też decyzja w tej sprawie, żeby te 
kąpieliska były w tej samej długości, która była w roku 2020 tak samo jak w 2021 r. 
Więc będzie to 6 kąpielisk morskich: Jelitkowo, Jelitkowo Klipper, Molo Brzeźno, 
Stogi, Sobieszewo, Sobieszewo Orle oraz 5 okazjonalnie wykorzystywanych, mówię o 
tej docelowej linii w sezonie, gdzie będzie to Jelitkowo, Molo Brzeźno, Dom 
Zdrojowy, Stogi, Świbno, gdzie ta linia będzie łącznie wynosiła 1400 metrów 
bieżących.  
Udział w programie Błękitna Flaga będziemy zgłaszali 5 kąpielisk. Będą to kąpieliska 
Jelitkowo, Molo Brzeźno, Stogi, Orle oraz Sobieszewo. Na kąpieliskach będzie 
zatrudnionych 70 ratowników każdego dnia, natomiast ponieważ oni będą 
zatrudnieni na umowę o pracę będzie ich ok 100 łącznie zatrudnionych, bo potem 
przysługują im chociażby dni wolne jako urlop, czy jakieś zwolnienia, więc tych 
ratowników mamy 100. Powiem, że w tym roku praktycznie mamy już nieomal 
wszystkie obsadzone miejsca. Dużo chętnych jest do pracy na kąpieliskach. Wynika 
to z tego, że aquaparki, różne inne obiekty są zamknięte, ale też i nie ma tej 
turystyki jeżeli chodzi o ratowników. Wolą mieć pewność pracy, więc bookują u nas 
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miejsca. To jest taki pozytywny sygnał i utrzymujemy płace na poziomie 3500 zł 
brutto w sezonie.   

 
 
Dalej będzie funkcjonowało i funkcjonuje Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego 
przy molo w Brzeźnie całodobowo. Jeżeli chodzi o sprzęt ratowniczy to są to łodzie, 
kajaki, deski, skutery wodne z platformą, łodzie wiosłowe.  
Kąpieliska morskie jeżeli chodzi o infrastrukturę będziemy mieli w tym roku 28 
boisk. Tutaj też jeszcze chcę powiedzieć o dodatkowych przynajmniej dwóch 
boiskach, które powstaną w Jelitkowie. Sprawę zna pan radny Przemysław Malak z 
jedną z mieszkanek Gdańska wspólnie zrobimy przynajmniej dwa, a być może nawet 
i 4 boiska. Mamy w tej chwili zaplanowanych 21 boisk do siatkówki i 7 boisk do piłki 
nożnej, bądź piłki ręcznej. Jest to duża ilość, ale te zapotrzebowanie jest 
rzeczywiście bardzo duże.  
Całosezonowe kładki z możliwością wodowania małych jednostek. To mamy przy 
wejściu 63. One będą funkcjonować. Oprócz tego wodowanie jednostek może się 
odbyć oczywiście w naszych marinach, chociażby Żabi Kruk, Sienna Grobla, czy 
Tamka. Tam takie wodowanie może się też odbyć.  
Na plaży w Jelitkowie funkcjonuje siłownia. Nadal będą funkcjonowały szafki 
depozytowe w Brzeźnie oraz na Stogach, prysznice plażowe w Brzeźnie, Stogach, 
Sobieszewie. Bezpłatne wypożyczenie sprzętu plażowego u ratowników jeżeli chodzi 
o siatki chociażby, na każdym kąpielisku będą również możliwe. 
Powstaną także, miejmy nadzieję, że nie będzie przepisów sanitarnych, które 
zabronią, zamgławiacze tradycyjnie w Brzeźnie oraz na Stogach. Jeżeli chodzi o 
infrastrukturę plażową to oczywiście funkcjonują place zabaw, które utrzymujemy w 
dobrym stanie. One się bardzo dobrze sprawdzają i są oblegane już nie tylko w lecie, 
ale i cały sezon. Tu mówimy o wejściu 51, gdzie jest statek model Generał Zaruski, 
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ale także i Gdańskie Kamieniczki, które są na wejściu 64. Jest obiekt ten jak 
wspomniałem całorocznie dostępny.       

 
Jeżeli chodzi o ekologię. Projekt Gdańsk bez plastiku jest bardzo promowany. Chcę 
też państwu radnym powiedzieć, że będziemy aplikowali i mamy nadzieję, że z 
sukcesem złożyć do Erasmusa+ taki projekt, który jest dedykowany zarządzaniu 
plażami. Mamy tu wielu chętnych z Portugalii, z Serbii, Hiszpanii, Włoch, którzy chcą 
wymieniać się doświadczeniami. Jest to projekt dedykowany dla zarządców 
kąpielisk, którzy mają plaże Błękitne Flagi i to Błękitne Flagi ze standardem 
excellence. Przypomnę, że tylko plaża Stogi bodajże 2 lata temu otrzymała taką 
ocenę jako jedna z nielicznych w Europie wyjątkowo wysoką ocenę, która się rzadko 
kiedy zdarza.   
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Będą też prowadzone akcje ekologiczne. Mówimy tu o edukacyjnych tablicach na 
gdańskich kąpieliskach. Oczywiście selektywna zbiórka odpadów. Być może uda się 
wprowadzić projekt, mówię być może, bo jeszcze jesteśmy na etapie 
dopracowywania projektów związanych z promowaniem zachowań proekologicznych 
wśród restauratorów na plaży, aby ich zachęcić do odchodzenia, nie tyle co muszą, 
od tych standardowych słomek czy sztućców, ale też innych rzeczy chociażby w 
dystrybucji popielniczek papierowych, które chcemy też wprowadzić takich dla 
plażowiczów czy innych działań związanych z redukcją plastiku na plaży. Chcemy 
także wprowadzić przy okazji ekologii projekt, który w maju już chcemy zwodować 
projekt ekoKajak. Będzie to polegało na tym, że każda osoba chętna będzie mogła 
przyjść na przystań Żabi Kruk i wypożyczyć, po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji, 
łódź pływającą, kajak, bądź rower wodny i zebrać z tego akwenu śmieci, 
udostępnienie sprzętu będzie bezpłatne. Damy też specjalne chwytaki, worki na te 
odpady. Jest duże zainteresowanie wśród samych mieszkańców dzielnicy Dolne 
Miasto, ale też wśród organizacji ekologicznych, także projekt zapewne będzie miał 
duży oddźwięk. To można będzie zrobić codziennie w godzinach funkcjonowania 
wypożyczalni na Żabim Kruku. Takie akcje są prowadzone w wielu miastach 
europejskich, chociażby jest to wzór zaczerpnięty też z Kopenhagi, gdzie taki 
projekt jest Ecogreen, gdzie właśnie wolontariusze otrzymują sprzęt w zamian za 
możliwość zebrania. Tutaj mamy taki regulamin, który będzie zakładał zebranie 
określonej ilości śmieci, żeby uniknąć też sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał 
wypożyczyć „za darmo” i popływać sobie, więc tam będzie limit jakiś śmieci 
określony do zebrania, a jest co zbierać, bo Opływ Motławy i Motława jest akwenem, 
gdzie rzeczywiście dużo tych śmieci można znaleźć.        
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Kąpieliska morskie jeżeli chodzi o profilaktykę. Będziemy prowadzili także stronę 
internetową. Chcemy, aby były tam na niej zamieszczane informacje o stanie 
kąpielisk, o chociażby stanie wody, o czerwonych czy białych flagach, które są 
zawieszone na kąpieliskach. Te informacje będą na stronie gdansk.pl, ale też i na 
kapieliskagdansk.pl. Ponadto będziemy kontynuować program Mamo tu jestem. 
Przypomnę, tu chodzi o znakowanie jakby opaską mieszkańców tych najmłodszych 
naszych uczestników kąpieli czy plażowania z numerem do rodzica. Przyjazna plaża 
są to udogodnienia dla niepełnosprawnych i rodzin z wózkami, chociażby będą na 
plaży w Brzeźnie i Stogach specjalne amfibie do kąpieli dla osób z 
niepełnosprawnościami, które się cieszą już coraz większą popularnością. Będziemy 
kontynuowali wspólnie z Biblioteką Miejską i Wojewódzką projekt biblioteki 
plażowej. Będzie to polegało na udostępnieniu bezpłatnie książek, które będą się 
znajdowały na półkach.      
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Projekt Letniej szkoły ratownictwa dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat oraz projekt 
Aktywuj się w ratownictwie.  

 
Gastronomia plażowa. Już się punkty budują. W tym roku będą dwa nowe punkty 
przy wybudowanych nowo toaletach przy wejściu 75 i 78. Ten rok będzie rokiem 
przejściowym, gdzie nie będzie obowiązku budowy według naszych standardów, 
które tu państwu widzicie poniżej instalacji tych obiektów. One muszą zostać 
dopiero przez zwycięzców, którzy zostali dopiero wyłonieni wyprodukowane, 
zgłoszone, więc ta procedura trwa, więc mają takie vacatio legis w tym roku, ale w 
przyszłym roku już będziemy wymagali tej infrastruktury w standardzie, który został 
zaproponowany też innym, naszym dzierżawcom.   
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Toalety nadmorskie. One się znajdują już w bardzo wielu miejscach. One będą 
oczywiście funkcjonowały. Przypomnę, że one są bezpłatnymi miejscami do 
skorzystania, mówię o restauracji Peperino, a jeżeli chodzi o Karmazyn tam ta 
toaleta jest toaletą płatną. Oczywiście przy barach, które funkcjonują te toalety są 
bezpłatne. Będą też te miejsca z toaletami oznaczone na tym ciągu pieszym na ul. 
Jantarowej. Ponadto toalety będą ustawione przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 
który co roku ustawia w miejscach, które są najbardziej oblegane.    

 
Będzie funkcjonował Stadion Letni. Jest to obiekt, który się na stałe już wpisał w 
krajobraz miasta. Będzie tam realizowane bardzo wiele imprez rangi mistrzowskiej 
w sportach plażowych. Jest to swego rodzaju stolica sportów plażowych, która w 
Gdańsku już na stałe funkcjonuje. Jest to miejsce, gdzie w ciągu sezonu się przewija 
bardzo wiele turystów, plażowiczów, miejsce, w którym przebiegają nie tylko 
zawody profesjonalne, ale także zawody i aktywności dla mieszkańców.   
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Jeżeli chodzi o najważniejsze imprezy to miejmy nadzieję, że dojdzie do realizacji i 
takie przygotowania czynimy Triathlon Challenge Gdańsk w dniach 19-20 czerwca. 
Planujemy wspólnie z firmą Energy event, która jest tak naprawdę organizatorem, 
bo w tym roku Triathlon będzie organizowany właśnie przez tą firmę. Jesteśmy 
partnerem. Będą to dwa dystanse, dystans średni oraz sprinterski. Dwa dni ścigania. 
Impreza o dużym prestiżu. Challenge Triathlon to marka klasy Ironmana i nie jest to 
tej samej klasy, niemniej jednak oczko niżej jakby, nie Liga Mistrzów, a Liga Europy. 
Bardzo dobry Brend. Miejmy nadzieję, że dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia i 
wszyscy na mecie na gdańskim molo będą mogli finiszować, bo tam planujemy 
ustawić również trybuny i w okolicy mola i śledzić finiszujących. Przypomnę 19-20 
czerwca.  
Z racji ograniczeń, które mamy w tej chwili w pandemii wprowadziliśmy nowy 
produkt takie Grand Prix biegów piątek. Dzisiaj mamy ograniczenia, które 
umożliwiają w sposób hybrydowy na przykład, albo zdalny realizować takie 
aktywności. W miniony weekend na obiekcie na Grunwaldzkiej odbyła się też taka 
impreza RunGDN na 5 i 10 km, łącznie wzięło udział 160 biegaczy. Oni przychodzą w 
różnych porach. Realizują zadanie w postaci przebiegnięcia danego odcinka. Są 
honorowani też medalem. Odbywa się pomiar czasu, ale nie ma łącznie tych 
zawodników na starcie, mecie, więc robimy to w taki sposób jak to jest możliwe z 
uwagi na pandemię.  
Będziemy także realizowali taką Piątkę na stadionie, Piątkę w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym. W tym roku nowość też będzie po terenach stoczniowych. 
Planujemy zorganizować tez Gdański Maraton Zumby. To już impreza tradycyjna na 
plaży oraz turnieje siatkówki plażowej jako 4 edycje.    

 
Kontynuujemy projekt Aktywuj się w Gdańsku. Już w tej chwili mamy ok 6500 
followersów, tych, którzy są z nami, więc ten projekt się rozwija. Co tydzień mniej 
więcej ok 100 uczestników dopisuje się do naszej społeczności Aktywuj się.  
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Jeżeli chodzi o mariny to mariny są już przygotowane. Mamy w tej chwili tutaj małe 
zawirowania jeżeli chodzi o Most Stągiewny, bo tam będzie realizowana przebudowa 
tego mostu i prawdopodobnie część utrudnień do połowy czerwca będzie jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie mariny tej na Szafarni będzie miała miejsce. Jesteśmy w 
trakcie rozmów z firmą Granaria i Wydziałem Polityki Gospodarczej, będziemy 
ustalali zakres w jakim stopniu będzie ograniczone funkcjonowanie, ale myślę, że to 
będzie krótkotrwałe i konieczne do przeprowadzenia, ale jeszcze przed wakacjami 
będzie już pełna dostępność mariny.  
W marinie mamy 72 miejsca. W tym roku też powiem zainstalowaliśmy 2 urządzenia 
do łapania śmieci. W prawym dolnym rogu widać kosz, który potrafi wyłapać nawet 
do 20 kg plastiku i innych nieczystości z wody w ciągu dnia. Jest to „prezent” czy 
darmowa instalacja od Fundacji Mare, z którą zaczęliśmy współpracę. Chcemy też z 
nimi współpracować przy innych projektach plażowych. Jest to Fundacja zajmująca 
się przeciwdziałaniom skutków zanieczyszczeń morza przede wszystkim plastikami. 
To jest jak wspomniałem darmowa instalacja. Została ona zakupiona z odpisów 1% 
od podatku, a jest zainstalowana w naszej marinie. Kolejne planujemy zamontować 
na marinie Żabi Kruk również z Fundacją Mare.        
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Inne przystanie również przygotowane do sezonu. Powiem tylko, że jest bardzo duże 
zainteresowanie jeżeli chodzi o miejsca cumowania. Każda z tych przystani, o 
których mówię będzie brała udział w projektach Błękitnej Flagi czyli będziemy 
chcieli utrzymać najwyższy standard dla tych obiektów.  
Nowość w tym roku, jest w trakcie realizacji inwestycja na Wyspie Sobieszewskiej na 
ul. Nadwiślańskiej powstaje przystań na 75 jachtów. Mamy nadzieję, że w lipcu 
będzie już można właściwie końcem lipca jest planowany odbiór czyli w sierpniu 
będzie można już korzystać z tejże przystani. Jest to przystań zupełnie nowa. Nie 
ukrywam, że planujemy, aby stała się miejscem aktywności też nie tylko dla 
armatorów jachtów, ale także szkolenia dla młodzieży. W tym sezonie jeszcze 
miejmy nadzieję wakacyjnym otrzymamy 5 jednostek Mariner 19, które będą służyły 
szkoleniu żeglarskiemu i chcemy przy pomocy tego sprzętu również w tym miejscu 
realizować szkolenie żeglarskie.  
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Remonty. Przede wszystkim budowa zaplecza dla morsów i służb ratowniczych na 
wejściu 72. Jest to inwestycja, która będzie nas kosztowała szacunkowo ok 800 000 
zł. Mamy projekt budynku z takich elementów kontenerowych. Jest to takie 
działanie jeszcze w symbiozie z morsami, gdzie mogliby korzystać w okresie 
zimowym morsy nasze gdańskie, a w lecie służby ratownicze. Mamy nadzieję, że to 
na sezon morsowania już będzie gotowe, bo na sezon letni raczej nie uda się tego 
zrobić, ale poradzimy sobie w taki sposób, że będziemy w obecnej siedzibie morsów 
będziemy tam mieć tradycyjnie siedzibę ratowników. Chcemy też na wejściu 50 
zrobić takie wzorcowe zgodnie z gdańskimi standardami dostępności plażę dostępną 
dla wszystkich. Jest to miejsce, które będzie od przejazdu tramwaju 
niskopodłogowego, alejkami, dojściem do plaży, gdzie będzie kładka szerokości 1,8 
m z obrzeżami, żeby niedowidzący mogli laską też znaleźć krawędź, z miejscami do 
siedzenia. Tu właśnie dwie takie ławeczki jak widać w lewym dolnym roku. Chcemy 
je zainstalować. Będą specjalne boje z dzwoneczkami dla osób niedosłyszących, 
oznakowanie też alfabetem brajla i szereg innych rzeczy, specjalne przebieralnie dla 
niepełnosprawnych, które pokazałoby takie miejsce idealne, chociaż ideału pewnie 
nigdy nie osiągniemy, ale będziemy się starali oczywiście, gdzie mogą dotrzeć 
wszyscy zarówno z upośledzeniem aparatu ruchu, niedowidzenia jak i po prostu 
osoby przyjeżdżające z dziećmi z wózkami, aby skorzystać z plaży. Planujemy także 
po sezonie dokonać gruntownego remontu mola. Będzie to inwestycja, którą 
planujemy i kosztorys jest na kilkaset tysięcy złotych ok 700-800 tys. zł. Przetarg, 
który uruchomimy pokaże ostateczną kwotę. Molo wymaga już interwencji, chociaż 
co roku doraźnie poprawiamy jego stan, ale jednak ono wymaga już gruntownej 
wymiany i robimy to na standardzie drzewa modrzewiowego, aby dłużej służyło, bo 
jest ono bardziej odporne na warunki atmosferyczne niż to, które widać, sosnowe, 
które było nam oddane do użytku jest jednak mało trwałe. Przypomnę molo 
funkcjonuje od roku 1997, także na już 23 lata.  
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Kwestia montażu ławeczek plażowych wzbudziła dużo emocji, bo jak państwo 
pamiętacie był konkurs, ale uznaliśmy, że jednak te instalacje, które były 
prezentowane nie zaspokajają potrzeb zarówno niepełnosprawnych jak i innych 
użytkowników i postanowiliśmy pilotażowo te ławeczki dla niepełnosprawnych oraz 
kilka ławeczek w miejscach chociażby przy placach zabaw zainstalować, zobaczyć 
jak będą one funkcjonowały, aby w kolejnych latach więcej ich zamontować 
bezpośrednio na piachu. Oczywiście wszystko w porozumieniu z Urzędem Morskim.     

 
Generał Zaruski. Projekt, który się bardzo mocno rozwija. Planujemy wiele rejsów 
od jednodniowych po 14-dniowe. Start w takim naszym projekcie The Tall Ships 
Races jest pod znakiem zapytania z uwagi na ograniczenia pandemiczne, ale w 
połowie maja powinniśmy ostatecznie decyzję podjąć, w których kierunkach 
będziemy się poruszać, gdyż jeszcze do końca nie wiemy. Reagujemy adekwatnie do 
sytuacji pandemicznej. Z całą pewnością rejsy się będą odbywały, natomiast nie 
wiadomo czy właśnie rejsy w regatach The Tall Ships Races dojdą do skutku, ale 
alternatywnie mamy przewidziane rejsy po akwenie Morza Bałtyckiego. Tu do portu 
w Szwecji oraz Litwy. 
Dziękuję za uwagę. Gdyby państwo radni mieli jakieś pytania służę odpowiedzią.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. Pytanie pani radna Kamila Błaszczyk, bardzo proszę.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Takie trzy tematy. W jakich godzinach będzie zapewniona na plażach obsługa 
ratownicza w tym okresie?    
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Od 9:30 do 17:30. 
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Może troszeczkę żartobliwie, ale może trzeba pomyśleć w przyszłym roku czy nie 
zmienić nazwy tego programu Mamo tu jestem na Mamo, tato tu jestem.   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Może Rodzicu tu jestem.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Może i Rodzicu tu jestem, dlaczego tylko mamo. Tak na marginesie.  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Też się zgadzam, Mamo, tato tu jestem brzmi bardzo ładnie.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Proszę państwa. Słuszna uwaga. Mamo, tato tu jestem. Zmienimy to, przyjmuję to 
do realizacji.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Super.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dziękuję. Trzecie pytanie, będąc nawet w tym okresie zimowym często na plaży na 
Stogach zaobserwowałam, że skutkiem tych sztormów zimowych i wiatrów bardzo 
duża część tej infrastruktury została przysypana piaskiem czyli sam ten podest 
drewniany jest bardzo mocno zasypany i też stojaki rowerowe prawie w całości są 
zasypane. Jak wygląda możliwość przywrócenia tego do używalności.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jest to po prostu praca, która jest zaplanowana i co roku ona się odbywa. Plaża 
Stogi jest plażą kumulacyjną. Cóż to oznacza? Że tam przybywa nam. Plaża Stogi jest 
plażą, która co roku się poszerza. Ona jest najszerszą plażą w Polsce. Najpiękniejszą 
notabene i ona właśnie ma tą notę Excellenece czyli wyjątkowa jeżeli chodzi o te 
wszystkie parametry związane z wypoczynkiem na plaży, więc my będziemy to 
wszystko odkopywać. To są dziesiątki godzin pracy sprzętu, który musi to odkopać. 
Zrobimy to na pewno przed sezonem. Myślę już, że po weekendzie majowym 
powinno być to zrobione.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Super. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są ze strony państwa radnych jeszcze pytania? Pani radna Barbara Imianowska 
bardzo proszę. 
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Radna Barbara Imianowska - członek Komisji 
Chodzi o sprzątanie plaż. Czy została już jakaś firma wybrana? Czy to jest kilka firm? 
Jak to będzie w tym roku? Dziękuję.   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Został rozstrzygnięty przetarg na sprzątanie. Firma, która wygrała ten przetarg to 
firma Bromix. Też będzie realizowała ustawianie i zwijanie infrastruktury plażowej. 
To jest firma, która od wielu lat realizuje to, natomiast też chcę państwu 
powiedzieć, że prawdopodobnie pilotażowo w okolicach plaż będzie realizowany 
projekt takich pojemników na śmieci, który jest negocjowany, Wydział Gospodarki 
Komunalnej negocjuje dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, ale to 
jest projekt, który jest w trakcie negocjacji, więc ja nie chciałbym jeszcze tu mówić 
o tym, że to się będzie działo, ale tych koszy krótko mówiąc powinno być więcej w 
tym sezonie i będą one na pewno bardziej estetyczne.  
 
Radna Barbara Imianowska - członek Komisji 
Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Pozwolę sobie na koniec zadać pytanie, jeżeli 
chodzi o gastronomię to rozumiem, że ta zabudowa będzie określona, ale czy ona 
będzie tak jak dotychczas zabierana na sezon zimowy?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o nasze gdańskie plaże tutaj nie mamy 
możliwości ulokowania tych obiektów całorocznych. Urząd Morski nam jako 
Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu i Miastu Gdańsk użycza celem zagospodarowania do 
180 dni w sezonie letnim tych obiektów. Jest to niewątpliwie uciążliwe i nie daje 
takiej możliwości inwestycyjnych jak ma Sopot czy Gdynia, która ma 
skomunalizowane plaże. To jest temat, który się ciągnie od lat 90-tych, gdzie w 
Gdańsku nie zostały te plaże skomunalizowane, a teraz Urząd Morski nie chce w 
ogóle ten temat podejmować. Twierdzi, że to był błąd ze strony władz ówczesnych 
Urzędu Morskiego, że zostały one skomunalizowane i nie ma w ogóle w tej chwili 
mowy o skomunalizowaniu, aby te obiekty były solidniejsze i budowane w oparciu o 
pozwolenie na budowę, bo niewątpliwie składanie i rozkładanie wiąże się z dużymi 
kosztami montażu, demontażu, wwożenia, wywożenia, to są ogromne koszty i przez 
to też ten standard nie może być, mimo, że już jest on estetyczny i taki lekki, 
plażowy, to on nie może być jednak taki jak to ma miejsce właśnie w Sopocie czy 
Gdyni nad czym ubolewam, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i 
musimy zadbać o to, aby te obiekty, które powstają miały rzeczywiście zapewnione 
wysokie standardy estetyczne, które są już określone i zunifikowane i określone, 
uzgodnione z Urzędem Miejskim z Wydziałem Architektury, a także żeby miały 
dostęp do toalet, bo już odchodzimy jak państwo wiecie od toi-toi absolutnie. 
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Wszystkie te miejsca, punkty gastronomiczne są lokowane w obszarach, które mają 
dostęp do kanalizacji, wody oraz energii elektrycznej. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeżeli chodzi o te wygrane przetargi to one są rozpisywane na parę lat?      
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Myśmy robili te przetargi na lat 10, natomiast tam powstały te miejsca, o których 
mówię czyli kanalizacja w zeszłym roku, więc teraz zrobiliśmy na 7 lat, bo zostało 
jeszcze 7 lat dzierżawy. Jest rok takiego vacatio legis na dopełnienie formalności, 
więc ta infrastruktura w roku 2021 w miejscach 75 i 78 będzie na razie na nieco 
niższym standardzie, natomiast w latach następnych już nie będzie możliwości 
odstąpienia od spełnienia naszych wymogów.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Myślę, że wyczerpaliśmy 
temat. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze za obszerną prezentację.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję państwu.  

PUNKT  - 5 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Korespondencja została mailowo przesłana do członków Komisji. 
 

Następnie Przewodnicząca sprawdziła obecność członków Komisji na końcu 
posiedzenia.  
 

Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Kamila Błaszczyk – obecna 
Radny Piotr Dzik – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – obecny 
Radna Beata Jankowiak – obecna 
 

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 18:50 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

/-/ Beata Jankowiak 
 

 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


