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BRMG-KPGiM-III.0012.53.2021 

 

Protokół Nr 31-6/2021 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 22 czerwca 2021 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 10:00- 
zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Powitał zebranych i sprawdził obecność członków Komisji: 
 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Początek 
obrad   

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

 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1. Lista obecności 
gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 31 posiedzenie, i poinformował, że 
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, 
porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ponieważ nie było innych uwag i wniosków poddał pod głosowanie przyjęcie 
następującego porządku obrad: 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i 
śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie 
Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów 
samochodowych w tych strefach- Druk Nr 979. 

Przedstawia: Pan Mieczysław Kotłowski - Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - 
Druk Nr 987 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – Druk Nr 988 - w 
zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
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Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 980. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 981. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 982. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 983. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 984. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
9. Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok.  
9.1. Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Gdańska wotum zaufania – Druk nr 959. 
Przedstawia: Jacek Zabłotny – Wydział Polityki Gospodarczej- Inspektor 
 
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne - Druk Nr 968. 

Przedstawia: Pani Olga Goitowska- Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 
11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Druk Nr 976. 

Przedstawia: Pani Olga Goitowska- Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
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12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego OMG-G-S”, współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego (Poddziałanie 9.1.1.) w ramach mechanizmu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Druk Nr 971. 

Przedstawiają: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, Pan 
Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Miejskiej 
 
13. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uzupełnienia 

rocznych list osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej 
na 2021 rok – po korektach wynikających ze złożonych odwołań.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

14. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania 
stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Na Zaspę w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
15. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania 
stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ubocze w Gdańsku.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
16. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Głosowanie przyjęcia porządku obrad: 
 

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

 
Porządek został przyjęty 7 głosami – jednogłośnie. 

 
PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej 
strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz 
ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych 
strefach- Druk Nr 979. 
Przedstawia: Pan Mieczysław Kotłowski - Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
– sprawa BRMG.0006.140.2021. 
 
Pani Agata Lewandowska – Przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  
Dzień dobry. Krótka informacja dla Państwa odnośnie do tego projektu uchwały. 
W propozycji naszej wniesionej na obrady Rady Miasta Gdańska, która wiem, 
że zostanie przesunięta na dalszy termin, tym niemniej zostałam poproszona o 
omówienie tego druku. W związku z wprowadzonymi w przeciągu ostatniego 
roku zmianami do treści uchwały RMG w sprawie strefy płatnego parkowania i 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku zostaliśmy zobligowani 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami do opracowania tekstu jednolitego tej 
uchwały. Stąd też została ona złożona do Państwa Radnych. Zmiany, jakie 
pojawiły się w ostatnim czasie, były to dwie zmiany, które zostały 
przegłosowane na sesjach Rady Miasta Gdańska we wrześniu 2020 roku i w 
marcu 2021 roku. Dla przypomnienia te zmiany. To były zmiany bardzo 
porządkujące. Pierwsza zmiana wrześniowa dotyczyła tylko uporządkowania 
zapisów związanych z kartą, wydawaniem i funkcjonowaniem karty N+ 
upoważniającej do bezpłatnego postoju na miejscach wyznaczonych jako 
miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz na wszystkich pozostałych miejscach 
w strefach płatnego parkowania. Dotyczyła również zwiększenia możliwości 
uzyskania zryczałtowanej karty opłaty parkingowej dla mieszkańców w 
przypadku posiadania dwóch pojazdów w leasingu na umowę użyczenia, bo 
takie były też wnioski ze strony mieszkańców i skrócenia wniesienia opłaty 
dodatkowej w wysokości 130 złotych, czyli tej takiej obniżonej opłaty nie przez 
7 a przez 14 dni.  
 
Druga zmiana, to była zmiana, którą też miałam okazję Państwu radnym 
referować, była ona wprowadzana w marcu bieżącego roku. Dotyczyła ona 
przede wszystkim wprowadzenia możliwości poboru automatycznej kontroli w 
SPP i dotyczyło to możliwości zastosowania nie tylko kontroli osobistej przez 
kontrolerów, ale także poprzez urządzenie skanujące. Cały czas ten proces 
wyboru tego urządzenia trwa. Pierwszy przetarg jaki był ogłoszony z uwagi na 
wniesione liczne zapytania i sprzeciwy nie udało się rozstrzygnąć. Po korekcie 
zapisów do tego przetargu mamy nadzieję, że to drugie postępowanie zakończy 
się wyłonieniem operatora dla tej usługi. I było szereg zmian związanych 
właśnie z zapisami do tej uchwały. I dla nas bardzo ważne zmiany wnoszone 
przez mieszkańców przede wszystkim zmiany jakie pojawiły się, nie były to 
zmiany może bardzo dużo istotne, ale ważne dla użytkowników, szczególnie w 
obszarze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i obszarze centrum medycznego 
w zakresie wydłużenia możliwości poboru opłat na ul. Smoluchowskiego, co 
zadzieje się myślę jeszcze w tym roku, czyli mówiliśmy tutaj o tym dalszym 
odcinku ul. Smoluchowskiego w kierunku Cygańskiej Góry. Wprowadzono 
również zmiany w granicach Górnego Wrzeszcza, gdzie na wniosek również 
radnych dzielnicy uporządkowano zapisy dotyczące ul. Leczkowa i przedłużono 
tutaj też termin wnoszenia opłaty dodatkowej z 14 do 30 dni, czyli tej opłaty 
w wysokości 200 złotych, którą wnoszą osoby, które nie dokonały opłaty za 
postój na miejscach płatnego parkowania.  
 
Wprowadzenie tej uchwały o tekście jednolitym ułatwi zdecydowanie 
korzystanie, zarówno dla mieszkańców zainteresowanych funkcjonowaniem 
Strefy Płatnego Parkowania, jak również dla nas wszystkich pracujących z tą 
uchwałą, będzie to bardziej czytelna forma i jak najbardziej z dużą radością 
stosujemy się do obowiązków jakie  na nas ustawodawca nałożył w kwestii 
wprowadzenia tej uchwały o treści jednolitej, bo nie wiem czy Państwo 
pamiętają, poprzednie lata to była po prostu zmiana do zmiany i  sami już 
czasem gubiliśmy się w tych nakładających się zmianach.  
 
Dziękuję bardzo, z mojej strony to wszystko. Liczę na pozytywną Państwa 
opinię i przegłosowanie tej uchwały.  
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Tak na marginesie powiem, że jest cały czas problem przy 
Jaśkowej Dolinie, który się ciągnie i bardzo bym prosił, żeby rozwiązać ten 
problem z mieszkańcami, bo przyszło pismo, że oni dalej nie mają tego 
problemu rozwiązanego.  
 
Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
RMG w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach 
publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat 
za postój pojazdów samochodowych w tych strefach - Druk Nr 979. 
  
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Agatę 
Lewandowską – Przedstawiciela Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Komisja 
4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się - 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku nr 979. Opinia Nr 31-6/319/44/2021 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Opinia pozytywna. Jeszcze raz proszę o przekazanie sprawy i w miarę 
możliwości jej rozwiązanie dotyczącej Jaśkowej Doliny. 
 
Pani Agata Lewandowska – Przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Dobrze, przekażę. 

  
PUNKT – 2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk 
Nr 987 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.148.2021 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 987- w zakresie 
działania Komisji powiedziała m.in., że jeśli chodzi o zmiany w Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej podyktowane one są w zakresie zadań inwestycyjnych 
przede wszystkim zmianą harmonogramu realizacji tych zadań, a w ślad za tym, 
tam, gdzie otrzymujemy środki unijne harmonogram ich też ulega zmianie. 
Wśród tych zdań, dla których dotacje nie wpłyną w tym roku tak jak wstępnie 
zakładaliśmy, to są: 
 Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów przy ul. Meteorów i 

Elbląskiej, i będzie 700 tysięcy złotych mniej w tym roku, 
 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i 

użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta, mniej prawie o 15 milionów 
złotych.  

I odpowiednio te kwoty są przenoszone na lata przyszłe, czyli na lata 2022-
2023. Łącznie tych zmian jest na kwotę 18 milionów złotych, natomiast 
zwiększenia w 2022 roku – 12,6 miliona złotych, a w 2023 roku – 7 milionów 
złotych. To są kwoty po stronie dochodowej. Tak ukształtowane też zmiany w 
WPF przenoszące realizację zadań z 2021 roku na rok 2022 i 2023 powodują, że 
zapotrzebowanie na kredyt zmniejsza się o 45,5 miliona złotych. I ten kredyt 
rozkładamy odpowiednio na 2022 rok - 22 miliony złotych, na 2023 rok – 21,5 
miliona złotych.   Łącznie odtwarzamy kredytu o 2 miliony złotych mniej niż 
zmniejszamy w tym roku. 
 
Tak jak wspomniałam, w przedsięwzięciach mamy zmiany w budowie punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wynika to przede wszystkim z tego, 
że przy ul. Meteorytowej trzeba dostosować się do inwestycji prowadzonej 
przez dewelopera, który robi zmiany w odcinku ul. Meteorytowej i dopiero 
wtedy będzie można budować nasz punkt selektywnej zbiórki. Natomiast przy 
ul. Elbląskiej zachodzi konieczność likwidacji dawnego budynku hydroforni.  
 
Wprowadzamy też dłuższy okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa systemu 
roweru metropolitalnego dla obszaru metropolitalnego”. Jest to podyktowane 
tym, że w tej chwili wdrażane jest postepowanie na nowego operatora, który 
dostarczy nam usługę w postaci roweru plus będzie wykorzystywał dotychczas 
stworzoną infrastrukturę. Okres realizacji przedsięwzięcia do 2028 roku. Kwoty, 
które dodatkowo zabezpieczamy w WPF tj. 49 milionów złotych. Łącznie to 
przedsięwzięcie z tymi wcześniej zaangażowanymi środkami, niewydanymi 
przez Obszar Metropolitalny będzie nas kosztowało do roku 2028 prawie 65 
milionów złotych. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy udziale Obszaru 
Metropolitalnego, Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz na dziś 16 gmin. 
 
Wprowadzamy również dodatkowe środki dla Gdańskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Motława, jest to kwota 1.721 tysięcy złotych. Środki 
te pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego jako dotacja dla realizacji 
inwestycji przy ul. Kurzej 14 i 15/16 oraz ul. Szczyglej 4. 
 
Wprowadzamy też nowe przedsięwzięcie. Jest to przedsięwzięcie związane z 
rozwojem Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta gdańska. Okres 
realizacji to są dwa lata, czyli 2021-2022. W każdym roku planujemy wydać na 
to przedsięwzięcie kwotę 2.860 tysięcy złotych. Wynika to z faktu potrzeby 
zakupu dodatkowych 260 parkometrów dla rozszerzenia strefy Śródmiejskiej 
oraz utworzenia strefy we Wrzeszczu Dolnym, Górnym i Przymorzu Małym. 
Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Mam pytanie odnośnie do dotacji z BGK dla inwestycji przy ul. Szczyglej i 
Kurzej. To nie jest kredyt, tylko jest to dotacja, tak? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Tak, to jest w ramach środków, które może gmina pozyskać na budowanie 
mieszkań do zasobu komunalnego. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Te środki już są chyba pozyskane, czy jeszcze nie? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Tak. Umowy są już podpisane, środki już nawet są na rachunku bankowym, a 
teraz trzeba je przekazać TBS-owi w postaci dokapitalizowania, więc musimy 
zmienić budżet. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Czyli to jest to, co będziemy dzisiaj głosować później. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 987 – w zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 987- w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 31-6/320/45/2021 
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PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – Druk Nr 988 - w zakresie 
działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 
czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.149.2021 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 988 - w zakresie 
działania Komisji powiedziała m.in., że jeśli chodzi o zmiany w budżecie, 
wprowadzamy do dochodów ponad planowane dochody. Jedną z takich pozycji 
jest wpływ z rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne, rozbudowa 
ul. Kartuskiej, Trasa WZ III, Etap I. w tym roku też pozyskaliśmy dofinansowanie 
z subwencji tj. 9.200.000 złotych, nie musimy w tym roku przeznaczać tych 
środków na realizację tego zadania, bo mamy w planie zabezpieczone środki. 
Większe środki zabezpieczamy w latach 2022-2023.  
 
Do dochodów wprowadzamy również 3,5 miliona złotych jako wpływy za 
korzystanie ze środowiska. I w ramach tych środków 2 miliony złotych będzie 
przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej, natomiast 3,5 miliona złotych przeznaczamy na wydatki 
bieżące, z tego 1.380.000 złotych na aktualizację planu gospodarki 
niskoemisyjnej oraz wydatki związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk na 
terenach miejskich i należy to do obowiązków gminy, tj. sprzątnięcie i 
uporządkowanie. Na wydatki związane z nasadzeniem zieleni na terenach 
miasta związanych z tworzeniem ogrodów deszczowych przeznaczamy 650 
tysięcy złotych. Kwotę milion złotych planujemy przeznaczyć na dotację celową 
inwestycyjną dla Gdańskich Nieruchomości z przeznaczeniem na likwidację 
ogrzewania węglowego na terenie gminy miasta Gdańska w zasobach 
komunalnych. Zakup specjalistycznego samochodu wraz z wyposażeniem dla 
Straży Miejskiej 290 tysięcy złotych oraz drobne zakupy związane z 
utworzeniem sekcji Animal Patrol dla Straży Miejskiej w wysokości 29.120 
złotych. Wprowadzamy również po stronie dochodów 220.000 złotych jako 
dochody, które będą zrealizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z tytułu 
opłat w strefie parkingów nadmorskich i całość tej kwoty przeznaczamy na 
zorganizowanie właśnie tych parkingów przez GZDiZ. Dziękuję bardzo.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji  
Pani Dyrektor, powiedziała Pani, że mamy środki własne, to rozumiem, te 9 
milionów złotych na ul. Kartuską to są środki z kredytu oczywiście, tak? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Nie, myśmy wcześniej zabezpieczyli wszystkie wydatki na to zadanie w ramach 
budżetu 2021, a to jakby uwalnia środki własne, które przeznaczamy z tej 
subwencji na inne zadania, na które zwiększamy wydatki w tym roku. 
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Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji  
Dziękuję, tak Pani odpowiedziała, że wszystko zrozumiałem. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Dziękuję bardzo. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Ja właśnie tego nie zrozumiałam. To są już pieniądze otrzymane w tej chwili, 
te 9 milionów złotych? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Wydaje mi się, że jeszcze na rachunku bankowym ich nie ma, ale one już są 
zwiększone jakby decyzją Ministerstwa Finansów, dostaliśmy taką informację i 
na pewno będą przekazane w tym roku i na pewno będziemy je rozliczać w 
ramach zadania, które mamy zaplanowane, ale subwencja, to nie jest dotacja, 
która nie podlega takim szczegółowym rozliczeniom jak dotacja, niemniej 
powinna być przeznaczona na ten cel, na który otrzymujemy.   
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
To nie musi być wykorzystane w tym roku tak jak Pani powiedziała, że te 
pieniądze … 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Ona będzie wykorzystana, bo tak jak powiedziałam, mamy np. na to zadanie 
zabezpieczone 30 milionów i w tym roku to wystarczy. Dostaliśmy tą subwencję, 
to uwalniamy te 9 milionów z kawałkiem, które przeznaczamy w tym roku na 
inne cele, m.in. zmniejszamy też kredyt w tym roku, a w latach przyszłych 
zwiększamy wydatki.  
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Dobrze, dziękuję. Mam jeszcze pytanie. Jak wyglądamy z podatkami w stosunku 
do planu? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
W tej uchwale żadnych zmian nie dokonujemy. Na razie nie ma zagrożenia 
braku realizacji założonych planów, czy to w zakresie CIT, PIT, podatku od 
nieruchomości.  
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Czyli mamy wpływy takie, jakie zakładaliśmy? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Na ten moment obserwujemy comiesięczne wpływy i wydaje się, że te 
założone, zaplanowane dochody nie są zagrożone, ale też sytuacja może się 
różnie zmienić. Na ten moment nie widzimy takiego zagrożenia. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Widzę, że tutaj mamy rezerwy celowe na pokrycie warunków sądowych z tytułu 
prowadzonych przeciwko gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych 
przez GIK i Arena Gdańsk Sp. z o. w wysokości 7,7 miliona złotych? Czy Pani wie 
co to jest? 
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
To jest zabezpieczone od uchwalonego budżetu. Toczą się sprawy różnego typu, 
które, ta rezerwa jest tworzona już od paru lat i w zależności od tego, która ze 
spraw, szczegółowo nie wiem jakie sprawy już dzisiaj mogą być do wypłaty w 
tym roku, ale generalnie ta rezerwa wynika z toczących się spraw dotyczących 
realizacji inwestycji dosyć długo już toczących się. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Czyli to mogą być jakieś odszkodowania na terenie tej inwestycji, bo nie 
rozumiem? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Nie, to są stare inwestycje, które już zostały zrealizowane w ramach Euro 2012. 
Tam wykonawcy dochodzą różnych spraw. W sądach te sprawy są i jest ta 
rezerwa tworzona od dłuższego czasu ze względu na ryzyko ziszczenia się, że 
może sąd przyznać wykonawcy a nie miastu rację. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję Panie Przewodniczący. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2021 rok – Druk Nr 988 - w zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

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

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 988 - w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 31-6/321/46/2021 
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PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 980. 
Przedstawia: Pani Ewa Jarowicz – Wydział Polityki Gospodarczej  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 
czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.141.2021 
 
Pani Ewa Jarowicz – Przedstawiciel Referatu Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 980 powiedziała 
m.in., że projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania spółki Gdańska 
Infrastruktura Społeczna kwotą miliona złotych, które to środki spółka zamierza 
przeznaczyć na koszty przygotowania inwestycji przy ul. Ogińskiego. Zadanie 
to dotyczyć będzie kompleksu pięciu budynków mieszkalnych z 58 lokalami 
mieszkalnymi, w tym 25 mieszkań ze wsparciem. W tym roku gmina 
dokapitalizuje tą spółkę kwotą miliona złotych, natomiast pozostałe 2.662.000 
złotych zostanie przekazane spółce w roku 2022. Całość inwestycji to koszt 
36.620.000 złotych, z czego 29.296.000 złotych będą to środki z Funduszu 
Dopłat. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, trzeba jak najwięcej budować. Czy są 
jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania.  

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 
Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 980. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Ewę 
Jarowicz – Przedstawiciela Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale 
Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za 
– jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 980. Opinia Nr 31-6/322/47/2021 
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PUNKT – 5. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 981. 
Przedstawia: Pani Ewa Jarowicz – Wydział Polityki Gospodarczej  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 
czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.142.2021 
 
Pani Ewa Jarowicz – Przedstawiciel Referatu Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 981 powiedziała 
m.in., że projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania TBS „Motława” kwotą 
19.312.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na trzy zadania 
inwestycyjne, tj. na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Kurzej, w wyniku której miasto pozyska 14 lokali mieszkalnych, rozbudowy 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczyglej 4. W tym wypadku 
będziemy mieli 21 lokali mieszkalnych i budowę budynku wielorodzinnego z 55 
lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej. Środki te będą spółce 
przekazywane sukcesywnie w zależności od potrzeb. Podejmujemy tą uchwałę, 
że tak powiem kompleksowo na tej sesji. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo.  
Bardzo się cieszę, trzeba jak najwięcej budować. Natomiast przy ul. Ogińskiego 
ma być ta jedna z inwestycji, a tam jest jeszcze taki wolnostojący mały 
budynek, co z nim? 
 
Pani Ewa Jarowicz – Przedstawiciel Referatu Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej  
Ale to chyba nie będzie dotyczyło tej inwestycji. Przy tej ulicy może jest ten 
budynek, ale aport do spółki jest na działkę niezabudowaną, więc inwestycja 
powstanie obok. 
 
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, tam jest jeszcze jeden mały budynek 
gminny, i tam jeszcze jest dwóch lokatorów, którym będziemy w ramach 
wykwaterowania właśnie oferowali lokale inne, zamienne, czy też takie 
docelowe, ale faktycznie to też już ujmujemy w ramach realizacji tej 
inwestycji i chcemy ten cały proces wysiedlenia zakończyć na pewno do końca 
tego roku. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję, rozumiem. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania.  
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod 
firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 981. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Ewę 
Jarowicz – Przedstawiciela Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale 
Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za 
- jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 981. Opinia Nr 31-6/323/48/2021 
 

PUNKT – 6. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 982. 
Przedstawia: Pani Ewa Jarowicz – Wydział Polityki Gospodarczej  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 
czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.143.2021 
 
Pani Ewa Jarowicz – Przedstawiciel Referatu Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 982 powiedziała 
m.in., że zreferuje druk nr 982 i 983. Już o tej sytuacji mówiła Pani Dyrektor 
Ostaszewska. Są to środki przekazane z Krajowego Zasobu Nieruchomości do 
gminy miasta Gdańska na wniosek Pani Prezydent. Jest to 10% wsparcia na 
inwestycje na ul. Kurzej i Szczyglej 4. Uchwały są podejmowane osobno na te 
zadania, ponieważ musimy przekazać je do KZN jako realizację uchwały, 
wniosku, który Pani Prezydent złożyła w marcu tego roku i został on pozytywnie 
zaopiniowany. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Zreferowała Pani druk nr 982 i 983, bo to są środki z Krajowego Zasobu 
Nieruchomości i środki te są przekazywane na dwa zadania, dlatego są 
przedstawiane dwa projekty uchwał, tak? 
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Pani Ewa Jarowicz – Przedstawiciel Referatu Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej  
Dokładnie tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 982. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Ewę 
Jarowicz – Przedstawiciela Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale 
Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za 
- jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 982. Opinia Nr 31-6/324/49/2021 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji nie wziął udziału w 
głosowaniu, ponieważ wystąpiły problemy techniczne z połączeniem 
internetowym. 
 
 

PUNKT – 7. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 983. 
Przedstawia: Pani Ewa Jarowicz – Wydział Polityki Gospodarczej  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 
czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.144.2021 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Projekt uchwały zawarty w druku nr 983 został zreferowany przez Panią 
Jarowicz w poprzednim punkcie obrad Komisji. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? 
Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 983. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Ewę 
Jarowicz – Przedstawiciela Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale 
Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za 
- jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 983. Opinia Nr 31-6/325/50/2021 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji nie wziął udziału w 
głosowaniu, ponieważ wystąpiły problemy techniczne z połączeniem 
internetowym. 
 

PUNKT – 8. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 984. 
Przedstawia: Pani Anna Szczepańska – Wydział Polityki Gospodarczej  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 
czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.145.2021 
 
Pani Anna Szczepańska – Przedstawiciel Referatu Nadzoru Właścicielskiego 
w Wydziale Polityki Gospodarczej  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 984 powiedziała 
m.in., że projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania spółki Gdańska 
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Planowane podwyższenie kapitału 
zakładowego wynosi 264 tysiące złotych. Środki na ten cel zostały zaplanowane 
w Budżecie Obywatelskim i podwyższenie kapitału zostanie przeznaczone na 
realizację zadań wykonanych przez GIWK, m.in. zamgławiacza na terenie 
skweru Ireny Jarockiej, montażu zdroju ulicznego na terenie tegoż terenu oraz 
montaż zdroju na terenie Parku Oliwskiego i montażu zdroju ulicznego przy 
placu Inwalidów Wojennych. Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 
Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 984. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Annę 
Szczepańską – Przedstawiciela Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale 
Polityki Gospodarczej, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 984. Opinia Nr 31-6/326/51/2021 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji nie wziął udziału w 
głosowaniu, ponieważ wystąpiły problemy techniczne z połączeniem 
internetowym. 

 
PUNKT – 9. i 9.1. 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok.  
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Gdańska wotum zaufania – Druk nr 959. 
Przedstawia: Jacek Zabłotny – Wydział Polityki Gospodarczej- Inspektor 
 
Oryginał projektu uchwały – druk nr 959 znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.120.2021 
 
Pan Jacek Zabłotny – Wydział Polityki Gospodarczej- Inspektor 
Dzień dobry Państwu. 
Mam przyjemność zaprezentować Państwu trzecią odsłonę Raportu o stanie 
Miasta Gdańska. Raport ten według założeń ustawodawcy ma podsumowywać 
działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi trzy sprawozdania 
z realizacji: 
1. Budżetu Obywatelskiego, 
2. Polityk programów strategii, 
3. Uchwał podjętych przez Radę Miasta Gdańska. 
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W gdańskim raporcie sprawozdania te stanowią załączniki. Główną częścią 
raportu jest natomiast 15 rozdziałów, które w szerszy sposób pozwalają 
podsumować miniony rok. Należą do nich, 4 rozdziały wprowadzające 
dotyczące ogólnej charakterystyki miasta, demografii mieszkańców, budżetu 
miasta oraz organizacji i zarzadzania miastem.  
 
Kolejnym rozdziałem jest odrębny rozdział poświęcony działaniom miasta 
związanym z realizowanym w związku z pandemią COViD-19. Kolejnych 9 
rozdziałów nawiązuje do głównych kierunków rozwoju miasta wyznaczonych 
przez programy operacyjne. W rozdziałach tych ukazano statystyczne a także 
opisowe kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2020 roku.  
 
Ponadto w raporcie znalazł się rozdział charakteryzujący zagadnienia 
horyzontalne, czyli kwestie związane z równymi szansami, rewitalizacją, 
bezpieczeństwem, środowiskiem. Choć w ustawie mowa o podsumowaniu 
działalności za rok ubiegły, ramy czasowe naszego gdańskiego raportu są dalej 
i dotyczą lat 2014-2020. Ta szersza perspektywa czasowa pozwala nam lepiej 
zaprezentować trendy zachodzące w mieście. Dane zawarte w raporcie 
pochodzą ze źródeł zarówno miejskich jak też z Głównego Urzędu 
Statystycznego. Taka nowością, którą też należy podkreślić w tym roku jest 
fakt, że dokument został przygotowany także w formie dostępnej cyfrowo, 
przygotowanej z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, problemami 
poznawczymi oraz użytkownikami urządzeń mobilnych. 
 
Mają na uwadze działania władz miasta podejmowane w związku z pandemią 
COVID-19, to w celu wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) 
uruchomiono m.in.: gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców, powołano 
również sztab kryzysowy pomorskich przedsiębiorców. Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości natomiast wprowadziła programy doradcze dla Startupów, 
udostępniła także usługę wirtualnego biura w inkubatorze STARTER. Z kolei 
Gdański Urząd Pracy rozdysponowywał   środki pochodzące z tzw. tarcz 
antykryzysowych. 
 
Najważniejsze efekty gospodarcze można podsumować w jednym zdaniu, że 
Gdańsk pomimo pandemii nie zwolnił tempa inwestycyjnego. W ramach 
inwestycji miejskich zakończono m.in.: budowę linii tramwajowej w Alei Pawła 
Adamowicza, linii tramwajowej na Stogi. Oddano także do użytku kładkę na 
Wyspę Spichrzów. Kontynuowano inne projekty infrastrukturalne, m.in. takie 
jak: przebudowa wiaduktu na Biskupiej Górce, budowa instalacji Portu Czystej 
Energii, rozbudowa wspomnianej ul. Kartuskiej, przebudowa linii tramwajowej 
Nowa Warszawska. 
 
O tym, że Gdańsk pozostał wyróżniającym się przyjaznym klimatem 
inwestycyjnym świadczą także inicjatywy kontynuowane m.in. przez Zarząd 
Portu, TDC na obszarze Portu Morskiego. Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego modernizowała tereny inwestycyjne w jego otoczeniu, tak jak 
Pomorskie Centrum Inwestycyjne.  Pandemia nie przekreśliła również planów 
rozwoju w zakresie powstawania nowej przestrzeni biurowej i magazynowej. 
Lokalny przemysł tworzą wciąż silne branże: stoczniowa, paliwowa, 
energetyczna i budowlana. Równolegle w Gdańsku bardzo mocno rozwija się 
szeroko pojęta branża zaawansowanych usług dla biznesu. Wysoka dynamika 
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wzrostu i w zakresie inwestycyjnym i w zakresie rozwoju rynku pracy, 
zatrudnienia dotyczy właśnie sektora nowoczesnych usług informatycznych, 
finansowych, badawczo-rozwojowych, czy szeroko rozumianych usług 
wspólnych.  
 
Na koniec chciałbym jeszcze przeanalizować kilka kluczowych wskaźników i 
faktów w zakresie gospodarczym. I tak należy podkreślić, iż na koniec grudnia 
2020 roku w REGON w Gdańsku zarejestrowanych było ponad 83 tysiące 
podmiotów gospodarczych, co daje wzrost rok do roku o 4%. W 2020 roku w 
Gdańsku wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw i wyniosło ponad 6600 złotych brutto i także było wyższe o 
niemal 5% rok do roku. Wzrosła nam co prawda stopa bezrobocia i na koniec 
grudnia 2020 roku wyniosła w Gdańsku 3,5%, rok wcześniej było to 2,4%. Na 
koniec 2020 roku w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, 
a dla Polski sięgnęła 6,2%. 
 
Należy podkreślić również, że wzrosły o ponad 1,5% nakłady inwestycyjne 
przedsiębiorstw, wyniosły one w zeszłym roku ponad 4 miliardy 200 milionów 
złotych. W 2020 roku oddano około 40 tysięcy metrów kwadratowych 
nowoczesnej powierzchni biurowej, tym największym obiektem był obiekt PMB, 
należący do kompleksu Oliwia Bussines Center oraz biurowiec Wave, była to z 
kolei inwestycja dewelopera firmy Skanska. Dynamicznie rozwijały się również 
powierzchnie logistyczno-magazynowe w otoczeniu portu morskiego oraz 
lotniczego. Takimi też ciekawostkami podkreślającymi właśnie en dobry rozwój 
gospodarczy w Gdańsku było zajęcie pierwszego miejsca w badaniu na 
najatrakcyjniejsze miejsce prowadzenia działalności dla biznesu, gdzie 
Trójmiasto znalazło się na IV miejscu w kategorii bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne.  
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie słyszę. Raport został 
przedstawiony, a konsekwencją omówienia raportu jest opinia do projektu 
uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska- druk 959. 
Głosów w dyskusji nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum 
zaufania – Druk nr 959. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta X Przeciw  X 
3. Koralewski Kazimierz X X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X Przeciw X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Jacka 
Zabłotnego, Przedstawiciela Referatu Badań i Analiz Społeczno-
Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej na temat Raportu o stanie 
Miasta Gdańska za 2020 rok, Komisja 4 głosami za, przy 2 głosach 
przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 959 w 
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania. Opinia Nr 
31-6/327/52/2021 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji nie wziął udziału w 
głosowaniu, ponieważ wystąpiły problemy techniczne z połączeniem 
internetowym. 
 

PUNKT – 10. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne - Druk Nr 968. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały – druk nr 968 znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.129.2021 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Zanim oddam głos Panu Dyrektorowi Kryszewskiemu, to słyszałem, że trwają prace w 
Ministerstwie na temat zmiany ustawy odnośnie do odpadów komunalnych i ma być 
ujednolicona dla wszystkich mieszkańców, czy dla wszystkich miast metoda naliczania, 
czy coś innego, może Pan coś na ten temat powiedzieć? 
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Prawdą jest, że został złożony nowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. I właśnie Pani Dyrektor Olga Goitowska jako 
jeden z przedstawicieli Unii Metropolii Polskich dzisiaj bierze udział w 
pierwszym czytaniu tej nowelizacji ustawy na posiedzeniu Komisji sejmowej i 
też jako miasto Gdańsk czynnie będziemy brali udział w tych pracach. Też 
będziemy wskazywali te wszystkie ryzyka, które się wiążą z tą nowelizacją dla 
miasta, dla mieszkańców i tutaj też będziemy czynnie cały czas brali udział w 
tej dyskusji. Rzeczywiście, z tych pierwszych sygnałów, które do nas docierają, 
z tego projektu. Jest to też duże zagrożenie, ale to tak jak mówię postaramy 
się dzisiaj na posiedzeniu komisji sejmowej wskazywać. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Z tego co wiem, tzw. pocztą pantoflową i z wywiadów niektórych członków 
rządu, no to bójcie się narody. 
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy Pnie Przewodniczący.  
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dobrze, że my tą spalarnię budujemy, to mnie to trochę pokrzepia, ale teraz 
niektóre miasta, które nie przystąpiły do naszego projektu budowy spalarni i 
już nie przystąpią, to na bramie będzie opłata powyżej dużej kwoty, 10 tysięcy 
nawet. Przechodzimy do punktu obrad, proszę o zreferowanie projektu 
uchwały.  
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedział m.in., że przedmiotowa 
uchwała wprowadza drobną korektę w zakresie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów. 
Dotyczy to zabudowy jednorodzinnej, czyli tam, gdzie się mieszkańcy 
zdecydowali na posiadanie kompostowników. Obecnie wysokość tego 
zwolnienia to 3 grosze i ona pozostaje na tym samym poziomie, natomiast 
zmieniamy okres obowiązywania tego zwolnienia z datą wsteczną, czyli od 
lutego 2020 roku. I to jest taka jedyna zmiana, którą wprowadzamy, jeśli chodzi 
o tą uchwałę. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Panie Dyrektorze mam pytanie, bo to chodzi o zwiększenie tej ulgi, bo chyba w 
roku 2020 był 1 grosz? 
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Na początku, gdy wprowadzaliśmy właśnie w lutym 2020 roku to był 1 grosz, 
potem po jakby też wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej zmienialiśmy 
w grudniu 2020 roku na 3 grosze i też prowadziliśmy z RIO korespondencję w 
zakresie właśnie tego okresu obowiązywania i tutaj też przychyliliśmy się do 
stanowiska RIO, że to podwyższone zwolnienie też obowiązywało od daty 
wprowadzenia ulgi w ogóle, czyli od lutego 2020 roku i to jest właśnie ta 
zmiana, którą Państwu przedstawiamy. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Dziękuję, czyli podwyższamy ulgę dla mieszkańców, tzn. wydłużamy okres 
obowiązywania ulgi. 
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak jest. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części 
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stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Druk Nr 968. 
 
Głosowanie: 

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

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 968. Opinia Nr 31-
6/328/53/2021 
 

PUNKT – 11. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej - Druk Nr 976. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały – druk nr 976 znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.137.2021 

 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedział m.in., że tym projektem 
zmienia się wszystkie wzory deklaracji i tutaj usuwamy z tych danych, o które 
prosimy w momencie składania deklaracji, tj. usuwamy dane dotyczące imienia 
ojca i matki. I to jest podyktowane już zmianą Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej. Czyli to też jest taka kosmetyczna zmiana polegająca na 
usunięciu części danych z deklaracji, które są obowiązujące dla mieszkańców.  

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Tutaj też Panie Dyrektorze prosiłoby się o druk jednolity do tych 
uchwał odpadowych, ale na razie nie ma co tego robić, bo zaraz będzie zmiana 
ustawy i znowu będziemy musieli zmieniać uchwały.  
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dokładnie tak. Bym poczekał na ostateczne wyniki tej ustawy, bo z tego też 
będzie wynikała konieczność dostosowania naszych regulacji miejskich. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Jeżeli ustawa jakoś to określi, to my nie będziemy mieli co do uchwalania 
odnośnie do śmieci, bo to będzie odgórnie dla całej Polski chyba, czy miasta 
będą indywidualnie do tego się odnosiły? 
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Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Zobaczymy jaki będzie ten zakres zmian, bo głównie na tym etapie dotyczy to 
też możliwości wychodzenia z systemu dalej nieruchomości niezamieszkanych. 
Są to duże właśnie zmiany, w większości niekorzystne dla samorządów, dlatego 
jest nasz tutaj taki czynny udział, gdzie byśmy chcieli właśnie na tych komisjach 
zwracać uwagę na te zagrożenia, które później w konsekwencji mogą też 
spowodować …     
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Ale tam nie ma być naliczeń ani od wody, ani od metra, tylko, to co Pan słyszał? 
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
W tym zakresie nie, to bardziej chodziło o podwyższenie stawek maksymalnych, 
jeżeli chodzi o dzisiejsze opłaty, jeżeli są w przypadku rozliczenia za wodę …   
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Z tego co wiem, to będzie wykreślany sposób naliczania opłaty 
 
Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak, ale to tylko o to, żeby był górny limit maksymalnych progów w przypadku 
naliczenia od zużycia wody, a tutaj też jest jedno z takich dużych zagrożeń tj. 
możliwość dopłacania do systemu bezpośrednio z budżetu miasta, czyli 
wyłączenie tej dzisiejszej zasady, która obowiązuje o samofinansowaniu się 
całego systemy. Tak, że tutaj zmiany są szeroko idące i dlatego tak jak 
powiedziałem wskazywali te zagrożenia.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta 
Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej - Druk Nr 976. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
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i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 976. Opinia Nr 31-
6/329/54/2021 

 
PUNKT – 12. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego OMG-G-S”, współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego (Poddziałanie 9.1.1.) w ramach mechanizmu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Druk Nr 971. 
Przedstawiają: Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
Oryginał projektu uchwały – druk nr 971 znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.132.2021 
 
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedział m.in., że uchwała ta 
zmienia uchwałę podjętą w 2017 roku w związku z powyższym, że zmienił się 
fakt, jeżeli chodzi o finansowanie Systemu Roweru Metropolitalnego. Niestety 
dofinansowanie z mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie 
jest już aktualnie w procesie tworzenia MEVO procedowane w związku z czym 
MEVO będzie realizowane ze środków własnych, w związku z czym konieczna 
jest tak naprawdę zmiana tej uchwały z 2017 roku. I to wszystko. Dziękuję 
bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”, 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
(Poddziałanie 9.1.1.) w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych - Druk Nr 971. 
 
Głosowanie: 

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

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Łukasza 
Kłosa – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 
971. Opinia Nr 31-6/330/55/2021 
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PUNKT – 13. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uzupełnienia 
rocznych list osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 
2021 rok – po korektach wynikających ze złożonych odwołań.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo WGK-II.29203 88.2021. MD z dnia 08.06.2021 r. wraz z listami i 
wyjaśnieniami stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Dziękuję bardzo. 
 
 

Opinia Nr 31-6/331/56/2021 

 
PUNKT – 14. 

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania stanu 
prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Na Zaspę w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: WGK-II.7123.50.2021.IK.2919876 z 08.06.2021 r. wraz z raportem stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Opinia Nr 31-6/332/57/2021 
 

PUNKT – 15. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uregulowania stanu 
prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ubocze w Gdańsku.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: WGK-II.7123.175.2019.UD/IK.2919936 z 07.06.2021 r. wraz z 
raportem stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
 

 
Opinia Nr 31-6/333/58/2021 
 

PUNKT – 16. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Porządek obrad został wyczerpany. Innych spraw ze strony 
członków Komisji nie słyszę. Stwierdzam, że na zakończenie posiedzenia są 
obecni wszyscy członkowie Komisji, ponieważ przed chwilą odbyło się 
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głosowanie. Dziękuję za udział w posiedzeniu - zamykam 31 obrady Komisji – 
godz. 11:10. 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Wajs-Deyck 


