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BRMG.0012.55.2021.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 31-6/2021 
 

Z trzydziestego pierwszego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 23 czerwca 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 31 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. Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok. 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 959.  
Przedstawia: Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 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 Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  
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3. Opiniowanie 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.  
Przedstawiają: Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na 
polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w 
roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego – druk nr 974. 
Przedstawia: Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 987. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 988. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

7. Przygotowanie Miasta Gdańska do Jarmarku Św. Dominika. 
Przedstawia: Przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 
 

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

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie Przewodnicząca na prośbę Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich 
zaproponowała zmianę porządku obrad Komisji polegającą na przeniesieniu pkt 7 
czyli Przygotowanie Miasta Gdańska do Jarmarku Św. Dominika na początek i 
omówienie go przed uchwałami. Także byłby to pkt 1, a kolejne pkt ulegną kolejno 
zmianie.  
 

Wobec braku innych uwag do zaproponowanego porządku obrad przewodnicząca 
poddała jego przyjęcie wraz z zaproponowaną zmianą pod głosowanie, które 
wyglądało następująco: 

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

PUNKT  - 1 
 

Przygotowanie Miasta Gdańska do Jarmarku Św. Dominika. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Szanowne panie i panowie radni, poproszę Darka Słodkowskiego znanemu państwu i z 
GZDiZ – u i z przeszłości innej, teraz opiekuje się Jarmarkiem. Myślę, że też 
zaskoczyliśmy też jego tym naszym podejściem. To jest takie czasowe. Jarmark jest 
najlepszym szkoleniem dla wszystkich, którzy przychodzą do naszej firmy i którzy 
chcą poznać też miasto z punktu widzenia relacji publiczno-prywatnej w obszarach 
stref publicznych. Mogę powiedzieć tylko tyle, super, że lekko covid nam odpuszcza. 
Mówię lekko, bo nie jestem wcale przekonany, że będzie tak urokliwie jak wskazują 
te parametry zachorowań. Na pewno u nas w szpitalu chyba w piątek będą 
wyekspediowani ostatni też chorzy, w związku z tym to pokazuje, że jednak jest 
lepiej. Natomiast czy będzie długotrwale czy lepiej to dużo zależy od nas jak się 
będziemy szczepili. My natomiast oczywiście będziemy stosowali zasady covidowe, 
które mieliśmy. Darek przedstawi prezentację zawierającą 14 slajdów. Chcę tylko 
podkreślić, jesteśmy w permanentnym kontakcie z naszym powiatowym Sanepidem. 
Rozmawiamy również i konsultujemy się z byłym dyrektorem Sanepidu panem 
Augustyniakiem. Bardzo mocno popracowaliśmy w tym roku nad zmianą regulaminów 
i bardzo takim mocnym akcentem też kar umownych, kar za niestosowanie się do 
przepisów związanych z covid, pewnych restrykcji, które będziemy wywierać, 
będziemy stosować jeżeli nasi partnerzy, czyli nasi kupcy nie będą stosować się do 
zasad, które przyjęli podpisując zgłoszenia i ważnym elementem jest również to, na 
pewno zostajemy w tym rozproszeniu ok 45 tys. m² zajętości w przestrzeni 
publicznej czyli praktycznie tyle samo co w zeszłym roku. Tyle samo spodziewamy 
się też stoisk. Zainteresowanie było i jest bardzo duże ok. 150 kupców stoi i czeka w 
rezerwie, bo pierwszeństwo mają ci, którzy w latach poprzednich byli naszymi 
partnerami i ważny element, który chyba już taki na koniec mojej wypowiedzi. Jak 
widzicie państwo logo, w tym roku zgrywa nam się otwarcie Muzeum Bursztynu w 
Wielkim Młynie wraz z otwarciem naszego pięknego Jarmarku Św. Dominika 
postanowiliśmy iż na najbliższe 5 lat kolorystyka będzie bursztynowa, czyli 
zejdziemy z tej jarmarcznej, wielokolorowej, wielobarwnej, zresztą bardzo 
sympatycznej notabene kolorystyki i będziemy mieli takie sekwencje 5-cio letnie, w 
tym roku zaczynamy od bursztynu. Może jeśli pani przewodnicząca pozwoli to oddam 
głos Darkowi.     
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo proszę, pan Dariusz, a na koniec będą pytania.  
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Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Dzień dobry państwu, my się z prezesem jeszcze przed meczem niestety na jedno 
spotkanie spieszymy, w związku z tym ja zagęszczę ruchu w swojej wypowiedzi, a 
mógłbym już dzisiaj o tym jarmarku długo opowiadać.  

 

 
Szanowni państwo, kilka liczb a ‘propos jarmarku to bez dwóch zdań jarmark to 
największa impreza kulturalno-handlowa w Polsce, w tej części Europy i to 
największa impreza odbywająca się w trakcie pandemii covid. O zasadach covid 
będę państwu opowiem w kolejnych slajdach. To 650 stoisk handlowych skupionych 
na 5 przystankach kulinarnych. Tak jak prezes wspominał dosłownie kilkanaście dni 
od uruchomienia procesu rejestracji mieliśmy ponad 600 zgłoszeń i mierzymy się od 
paru lat, ten wykaz po prawej stronie, pokazuje liczbę stoisk na jarmarku, czyli 
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spadek z roku 2018 z blisko 1000 stoisk do 650. O przyczynach tego opowiem w 
kolejnych slajdach.    
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Przepraszam panie Darku, tylko od razu mierzymy się z zaprzyjaźnianiem jarmarku w 
przestrzeni planowo. To nie jest spadek popularności tylko świadomie ograniczmy 
ilość stoisk. Kończąc wątek to jest świadoma polityka. Oczywiście będziemy po 
covidzie pewnie trochę zwiększać, ale szukając innych penetracji w obszarze, czyli 
kolejne może ulice, może Łąkowa. Nie będziemy już na pewno zagęszczać tej 
imprezy tak jak ona była przed laty, która była uciążliwa dla mieszkańców i to 
wiemy, nie chcemy, uciążliwa też dla przedsiębiorców na Głównym Mieście, dla 
niektórych kawiarni. Wsłuchujemy się w te uwagi, rozstawiamy te stoiska tak, żeby 
nie zasłaniać witryn jeżeli to jest możliwe, więc naprawdę idziemy w takim kierunku 
bardzo przyjaznym dla lokalesów po prostu.   
 

Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Dokładnie tak. Jak covid nauczył nas nowych realiów i nowego sposobu postrzegania 
i podchodzenia do sytuowania stoisk. Z czym się na pewno mierzymy to galopująca 
inflacja i wzrost kosztów organizacji imprezy. Tylko w tym roku to ponad 30% i tylko 
w drobnej części te koszty wytworzenia imprezy pokrywamy podwyżkami cen. 
Szacujemy, że w tym roku będzie to 11% podwyżka, czyli część tych kosztów 
bierzemy na siebie wspomagając przedsiębiorców też w tych trudnych czasach i w 
większej części te jarzmo kosztów bierzemy na siebie cały czas pracując nad 
optymalizacją kosztową imprezy.  

  
My sukcesywnie każdego roku od kilku lat prowadzimy badanie realizowane przez 
Pomorski Instytut Naukowy im. Brunona Synaka, niezależną organizację, instytut, 
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który opracowuje dla nas na nasze zlecenie badania i tak jak państwo widzą na tych 
slajdach generalnie mieszkańcy zauważają pozytywny wpływ jarmarku na rozwój 
Gdańska. Pozytywnie oceniają estetykę jarmarku i 2/3 przedsiębiorców z terenu 
Śródmieścia zauważa zwiększenie przychodów w ich lokalach usługowych, w 
restauracjach, w gastronomii w trakcie trwania jarmarku. Wykres z prawej strony 
pokazuje natomiast jak bardzo covid i te ograniczenia, które wynikają z przepisów 
głównie dotyczące organizacji imprez kulturalnych i tej części kulturalnej czyli 
przepisów, które miały na celu unikanie zbierania się ludności celem uniknięcia 
zakażenia, jak bardzo wpłynęły one na ocenę jarmarku i głównie widać to po 
brązowej linii, która mówi o ocenie oferty gastronomicznej oraz o żółtej linii, która 
z wysokiego pułapu roku 2019 bardzo nisko spada w roku 2000. To jest żółta linia 
ocena oferty kulturalnej. Mam nadzieję, że będziemy po epidemii covid-19 mogli 
wrócić do tych wydarzeń, które na jarmarku się odbywały i znów będziemy mogli 
oferować bogaty program kulturalny.  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Ale ogólna ocena i to też warto powiedzieć, to jest zielona krzywa, bo to są odcinki 
krzywej, rośnie od 2019. To jest cały czas między 7,5 a 8 pkt i to wydaje się bardzo 
dobra wartość. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie o ile 
będziemy wracać do tych rozproszonych i pewnie za rok już bardziej 
wyrafinowanych wątków kulturalnych o tyle, to też chcemy, żebyśmy się już 
przyzwyczaili do tego, raczej nie będziemy powracać do dużych koncertów otwarcia 
i zamknięcia. Z badań wynikało, że to nie jest wartość, która jest wartością dodatnią 
w całej ofercie jarmarku.  
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Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Chciałbym tylko przytoczyć podstawę prawną, w której jarmark się odbywa. Tak jak 
prezes wspominał, cały czas jesteśmy w kontakcie z Sanepidem. Dopracowujemy te 
przepisy. Mamy bardzo dobrą rekomendację Sanepidu za organizację imprezy za 
zeszły rok. Jarmark odbywa się w formule targowiska miejskiego i z tej również 
formy prawnej wynikają pewne ograniczenia, co do których skrupulatnie się 
stosujemy.  

 
Przepisy covid-19 wymusiły na nas wprowadzenie pewnych zmian w sposobie 
sytuowania stoisk. Przede wszystkim wprowadziliśmy jednostronne ustawienie. 
Dwustronne ustawienie było poniekąd zarzewiem jakiś sporów także lokali 
użytkowych. Dążymy sukcesywnie, żeby te spory wygaszać, żeby współpracować z 
lokalnymi przedsiębiorcami, żeby ich nie zastawiać, żeby również korzystali z tego. 
Żeśmy się podzielili także tą wysoką frekwencją na Śródmieściu i mogli także oni z 
tego korzystać. Chcemy być dobrym sąsiedztwem. W wyniku tego ograniczenia 
dwustronnego ustawienia wraz z wprowadzeniem odległości, dystansu pomiędzy 
stoiskami tych stoisk jest o 1/3 mniej. W związku z tym ten spadek, który na 
wykresie parę slajdów temu prezentowałem nie wynika z tego, że jarmark cieszy się 
mniejszą popularnością. My po prostu oferujemy na jarmarku mniej stoisk. Równie 
ważne jest to i o tym powiem parę slajdów później jakie ciekawe zjawiska w wyniku 
tego covidu, który nas spotkał na jarmarku i w jego odkrywaniu i zwiedzaniu się 
pojawiło. Wracając do covidu używamy, udostępniamy środki ochrony osobistej, 
przegrody, płyny, zamgławiamy, dezynfekujemy stoliki, zamgławiamy infrastrukturę, 
informacja o jarmarku jest obecna w terenie całego jarmarku. Tylko te 
zabezpieczenia oraz użyte środki bezpieczeństwa kosztowały nas w ubiegłym roku 
300 tys. zł. Ówczesny dyrektor Sanepidu pan Augustyniak w wypowiedziach, ale 
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również pracownicy w raportach nie stwierdzili jakoby Jarmark Św. Dominika był 
zarzewiem, ogniskiem Covidu-19. Te nasze działania bardzo bogate dość kosztowne 
spotkały się z dobrą opinią mieszkańców. W naszych badaniach ¾ odwiedzających 
Jarmark uważało, że dobrze, że jarmark się odbył i czuło się na nim 
epidemiologicznie bezpiecznie. To wysokie noty.     
 

 
Opowiem chwilę o naszej komunikacji z mieszkańcami. 5 lipca przekażemy oficjalną 
informację medialną pani Prezydent na konferencji prasowej. Już dzisiaj 
spotykaliśmy się z Radą Dzielnicy Śródmieście. 1 lipca odbędzie się spotkanie 
plenerowe z mieszkańcami Śródmieścia, czyli nie uciekamy w covidzie przed 
spotkaniami osobistymi z mieszkańcami. Ono się odbędzie. Odbędzie się w trochę 
zmienionej formule w plenerze i tam sobie będziemy wyjaśniali pewne wątpliwości. 
Powstają plakaty i ulotki i wkrótce zostanie wysłany mailing elektroniczny do 
mieszkańców Śródmieścia. Będzie też specjalnie dedykowana strona poświęcona 
zmianom na obszarze Śródmieścia. Tradycyjnie będziemy informowali o zmianach w 
organizacji ruchu poprzez specjalne 50-60 tablic, które informowały będą 
mieszkańców Głównego Miasta głównie, ale także Długich Ogrodów o tych jakie 
zmiany będą wprowadzone. Dla państwa wiadomości w poniedziałek wprowadzona 
jest wakacyjna organizacja ruchu, następnie od 12 do 24 jest wprowadzona 
jarmarkowa organizacja ruchu, która jest taką najbardziej dokuczliwa, mogę tego 
słowa użyć, ale my tą dokuczliwość maksymalnie minimalizujemy, ale wiąże się ona 
z pewnymi ograniczeniami. Od 12 lipca rozpoczyna się montaż infrastruktury. 24-go 
czyli w ostatni pełny weekend lipca spotkamy się na jarmarku po to, by 15-go 
sierpnia go zakończyć i 1 września wrócić do przed jarmarkowej normalności czyli 
zakończyć demontaż jarmarku, naprawić te również uszkodzenia, które się 
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pojawiają, bo to jest m. in. wymiana trawników i wrócić do standardowej 
organizacji ruchu.    
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Panie Darku i szanowni państwo, to co ważne to całe kalendarium, ale i koszty 
związane z tym ponosi zgodnie z porozumieniem z zeszłego roku na dzień dzisiejszy 
również ponoszą Międzynarodowe Targi Gdańskie. Mówię o zmianie organizacji ruchu 
i innych elementach.   
 
Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Dla państwa wiadomości tereny zielone często otrzymujemy w takim stanie, nie jest 
to światowa liga, ale my tą zieleń zawsze oddajemy w najwyższym standardzie, 
doinwestowaną, w bardzo dobrym stanie, z naprawieniem tego wszystkiego co 
ewentualnie jarmark uszkodził, ale również z takim dodatkowym bonusem od nas za 
możliwość korzystania z tego terenu i tylko w ubiegłym roku było to ponad 130 tys. 
zł., w związku z tym to są znaczne kwoty.    

 
Tym slajdem chcemy państwu pokazać, że przewrotnie go nazywamy gramy dobrymi 
pomysłami, że covid to nie tylko dla nas ciężkie doświadczenie, bo od blisko półtorej 
roku żadna impreza targowa na halach Amber Expo się nie odbyła, ale dla nas ten 
covid to również masa doświadczenia nie tylko takiego, kiedy staliśmy się 
przyszpitalni, te obiekty hali nabrały nowej funkcji, ale również poprzez 
ubiegłoroczny jarmark zauważyliśmy, że pewne zmiany, które wymusiły na nas 
przepisy covidowe bardzo pozytywnie wpłynęły na sposób handlowania na terenie 
jarmarku. Zauważyliśmy, że dystans pomiędzy stoiskami powoduje możliwość lepszej 
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ekspozycji, że wprowadzenie takiego komfortu korzystania z tego, że nie jesteśmy 
potrącani, że jest trochę luźniej na tych ulicach, że nie ma tego ścisku, że można 
przymierzyć, spojrzeć, że to jest bardzo wygodne i odbija się nie tylko na 
handlujących, ale przede wszystkim dla odwiedzających jarmark i to jest 
doświadczenie, w którym sobie dzisiaj powiedzieliśmy, że będziemy je kontynuowali 
niezależnie od tego kiedy nam się epidemia skończy, to znaczy skończy się epidemia, 
a my przy tych rozwiązaniach takiego rozluźnienia, tego, że my kiedyś mieliśmy 1000 
stoisk na 30 tys. m², a teraz mamy 650 stoisk na 46 tys. m², czyli mamy dużo 
większą powierzchnię i 1/3, a jednocześnie o 1/3 mniej stoisk, a jesteśmy z tego 
zadowoleni i myślę, że zadowolone są lokale i przedsiębiorcy na terenie Głównego 
Miasta, bo mają swobodny dostęp do lokali i są zadowoleni również wystawcy, bo 
mają pewien komfort handlowania i zadowoleni są odwiedzający jarmark, bo mogą 
temu towarowi dobrze się przyjrzeć. Z pewnością będziemy kontynuowali kwestie 
związane z kameralnością naszych wydarzeń programowych, czyli rezygnację z 
bardzo dużych wydarzeń programowych.      

 
Naszymi założeniami programowymi to hybrydowa ceremonia otwarcia czyli otwarcie 
w formie online, ale przywrócenie parady po ulicach Gdańska. To był ten barwny 
element jarmarku.  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Przepraszam panie Darku, nie w aż takiej skali, więc ją będziemy starali się tak 
realizować, ona będzie może trochę bardziej uboga w tym roku, żeby też nie 
powodować nadmiernych skupisk.   
 

Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
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Jednocześnie cały czas te wydarzenia organizujemy w reżimie sanitarnym i między 
innymi ta parada musi te kwestie reżimu i ograniczeń covidowych przestrzegać.  

 
Niewątpliwym wydarzeniem, które widzicie państwo także unaocznione w naszym 
logotypie jest ta bursztynowa estetyka logotypu jest wyrażona niewątpliwym 
wydarzeniem turystycznym tego sezonu czyli otwarciem Muzeum Bursztynu i bardzo 
aktywnie będziemy, bo my razem 24-go lipca startujemy Muzeum Bursztynu oraz 
Jarmark Św. Dominika i te wydarzenia spotkają się właśnie na ulicach Głównego 
Miasta.     

 
Tak wygląda w tym roku Jarmark Św. Dominika. Chyba po raz pierwszy zaczynamy na 
trzech różnych dzielnicach, czyli zaczynamy na Starym Mieście przy Skwerze 
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Heweliusza, następnie przez taką północną część Głównego Miast przechodzimy albo 
w stronę Ołowianki, albo w stronę Długich Ogrodów. Na Długich Ogrodach 
tradycyjnie kolejny rok odbywa się targ staroci. Mamy kilka swoich zielonych 
przystanków. Ten nowy to Plac Heweliusza oraz przystanek Sadowa na końcu ulicy 
Łąkowej, ale również to co w zeszłych latach doskonale się sprawdzało to przystanek 
Ołowianka na Wyspie Ołowiance w towarzystwie Filharmonii Bałtyckiej oraz 
przystanek na Skwerze Świętopełka. Są nowości. To są nasze uliczki tematyczne, 
uliczka Pomorska oraz uliczka Litewska skupiająca Litewskich rzemieślników oraz 
taki przystanek dla dzieci wokół naszej karuzeli na Targu Rybnym. Wprawne oko 
może zauważyć, że nie mamy w tym roku na szlaku Jarmarku Targu Węglowego. Po 
pierwsze Targ Węglowy w tym roku ma takie bardzo budowlane oblicze, Elfeko z 
LOT-em prowadzi swoje prace. Teatr Wybrzeże z Budimexem prowadzi swoje prace. 
Nie chcemy przeszkadzać w tych pracach, a jednocześnie trudniej odnajdujemy się 
w takiej budowlanej rzeczywistości, a z drugiej strony zauważamy też od lat 
przenoszenie się akcentów turystycznych takiego ruchu turystów w stronę Motławy i 
my również z tym jarmarkiem w stronę Kanału Motławy się zbliżamy.   
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Panie Darku jakby pan wrócił na to zdjęcie, bo tutaj nie oznaczamy, bo tam jest 
naprawdę bardzo dużo drobnych, małych wydarzeń, ale które są wartościowe, np. w 
tym roku wrócimy na Groblę I koło Fontanny Czterech Kwartałów z takim naszym 
mini pchlim targiem oczywiście w reżimie, oczywiście w pewnych wymogach tak jak 
to było dwa lata temu, może mniej rygorystycznych covidowo, ale także jeżeli 
chodzi o opiekę, będą regulaminy i dopuszczenia na tych naturalnych ławkach, które 
są naturalnymi punktami również handlu, czy przycupnięcia. To było bardzo 
popularne. Nawet przed chwilą miałem też sms-a z zapytaniem tak, potwierdzam 
wszystkim pchli targ dla dzieci będzie.   
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Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Szybko tylko kilka takich tagów, które skupiają nasze emocje wokół tych miejsc. 
Państwo otrzymali prezentację, w związku z tym może do takiego szerszego 
zapoznania się. Słowo jeszcze o naszej nowej infrastrukturze. W tym roku pojawią 
się 84 nowe domki, nowe kramy, modernizujemy infrastrukturę. Po prawej stronie 
jest napisane ile ta nowa infrastruktura tylko tutaj w tych podanych liczbach to jest 
ponad 1 800 000 zł, ale to jest też dekoracja w dodatkowe wyposażenie. Widzą 
państwo w nawiązaniu do takich gdańskich wzorów, lokalnej estetyki. Myślę, że 
hitem tym estetycznym będzie ten domek w murze pruskim, ale wyprodukowane są 
domki bursztynowe. Byłem wczoraj je oglądać po produkcji i wyglądają naprawdę 
doskonale i one się oczywiście znajdą w towarzystwie Muzeum Bursztynu.        

 
Z nowości online-owych będziemy dużo bardziej aktywni.  
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Nowością tegoroczną będzie to, że katalog wystawców wszystkich naszych blisko 800 
wystawców, bo to nie tylko infrastruktura, ale również targ staroci znajdzie się 
online, w związku z tym będzie można swobodnie po nawigować, wyszukać po tagu 
pewne zjawiska i pewne towary, usługi na terenie jarmarku. Sobie i państwu życzę 
obecności na jarmarku tym kolorowym, tym wesołym w lipcu i mam nadzieję w 
gorącym, słonecznym sierpniu tego lata.  

 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Chciałbym dodać na zakończenie, bo Darek o tym wspominał, jarmark to nie jest 
tylko wydarzenie handlowe, tylko kulturalne, rozrywkowe, możemy tam odmieniać 
różne cechy. Od tego roku Dorota Solochewicz i Darek Słodkowski podjęli i dzisiaj 
było jedno z takich spotkań, próbę i mam nadzieję, że z sukcesem rewitalizacji 
stowarzyszenia czy grupy, grona kolekcjonerów gdańskich, którzy właściwie stracili 
swoją siedzibę, stracili swój dom, porejestrowali się w Grudziądzu, w Warszawie, w 
różnych innych stowarzyszeniach skupiających to bardzo interesujące, ciekawe 
grono pasjonatów. My zrobimy wiele. Mam nadzieję, że wszystko, żeby przywrócić 
ich z powrotem do Gdańska łącznie z tym, że może zaoferujemy im nawet adres 
siedziby w naszej spółce. Jest wiele rzeczy, które są takimi drobnymi szczegółami, 
które jak państwo odwiedzicie to mam nadzieję, że je zauważycie, i że bardzo wam 
się spodobają. Będzie nowa ulica kogutów jarmarkowych. Będzie nowy klimat 
właśnie całej infrastruktury, kolorystyki. Uciekliśmy z monotonii. One są piękne te 
nasze domki biało-zielone, ale tak naprawdę musimy szukać tej trochę kolorystyki 
jarmarkowej. Wierzę w to, że w przyszłości będziecie nas wręcz namawiać, żebyśmy 
zajęli Rajską, żebyśmy zajęli kolejne ulice, które się dzisiaj nawet wydają takie 
oczywiste. Wczoraj z Darkiem o tym rozmawiałem. Już w zeszłym roku gdyby nie 
pandemia mieliśmy taką analizę z GZDiZ robioną co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy 
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weszli w taką Rajską i ją wyłączyli z ruchu na okres przynajmniej częściowo naszego 
jarmarku i to nie jest niemożliwe. Niw wprowadzamy tam jakiegoś dramatycznego 
problemu, a na Targ Węglowy chcielibyśmy wrócić. Dzisiaj się trochę od niego 
odsuwamy, ale my o nim nie zapominamy. Na pewno będziemy chcieli do niego 
wrócić. Dziś zakładamy, że będzie takim trochę oddechem komunikacyjnym dla 
mieszkańców i gości. Tyle z mojej strony, czekamy z Darkiem na pytania.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy serdecznie. Widzę, że pan radny Piotr Dzik się zgłosił także oddaję głos.   
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Panie prezesie pana strzał 10-tkę to było wziąć pana Darka. Ambitny, młody, był 
radnym, robi, dwoi się i troi. Widzę jego zaangażowanie i nie chciałbym pomniejszyć 
pana zasług, natomiast od kilku lat, kiedy pan przejął tą piłeczkę to jestem pod 
wrażeniem tego, że jest to robione z harmonią, we współpracy z przedsiębiorcami, 
restauratorami, z mieszkańcami co do których mam też trochę wątpliwości co do ich 
zarzutów odnośnie jarmarku, bo przecież dzięki temu jarmarkowi ceny ich mieszkań 
rosną, a nie spadają, bo część z nich te mieszkania już wynajmuje. To jest pierwsze. 
Domki biało-zielone piękny pomysł panie prezesie. Kibole będą ich pilnować. Super 
zwrot ku uliczce Wileńskiej. Wiemy, że w Gdańsku, bo sam jestem pół krwi góral, 
pół krwi Wilniak czyli taki mieszaniec. To uatrakcyjnia wielu mieszkańcom naszego 
Gdańska, w którym bardzo wielu Wilniaków jest korzennych. Oni zawsze czekają na 
wrzesień, kiedy Wilniacy przyjeżdżają i teraz też będą się cieszyć, że takie coś 
będzie, że oni będą skupieni w jednym miejscu.   
 
Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Panie radny powiem słóweczko, Wilniacy zapowiedzieli, że jednego dnia przywiozą 
maszynę do robienia sękacza i będą jednego dnia robili sękacza na ul. Pańskiej, w 
związku z tym myślę, że to będzie bardzo widowiskowe.   
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Super. Też nie wiem, może trochę przez tą pandemię zaspałem, bo mogę 
powiedzieć, że mamy taki wielki gar nierdzewny na 600 litrów wody, kiedyś 
gotowaliśmy grochówkę i w tym garze wielkim na palniku pod baldachimem obiecuję 
na przyszły rok gotowanie prawdziwej zupy z łososiem i bursztynem. Proszę mnie 
trzymać za słowo.  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Będziemy korzystać z tego, wpisuje się naturalnie w Plac Heweliusza. To jest 
przyszłość. Moim zdaniem start bursztynowego jarmarku będzie odbywał się w tym 
miejscu. Trzymam kciuki. Wszyscy musimy o to zawalczyć.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
O tą zupę zawalczymy, bo tą zupę żeśmy zdobyli jako Izba parę lat temu na 
zawodach pod Słupskiem. Jeszcze raz naprawdę gratuluję. Pięknie to wygląda, 
bardzo ładnie, współpraca i dotychczasowa współpraca z Ojcami Dominikanami, z 
miastem, panie prezesie gratuluję. Nie chcę głowy zawracać, niedługo mecz, ale 
naprawdę jestem pod wrażeniem i bardzo mi miło będzie współpracować, bo część 
restauratorów z Izby też wynajmowało i wynajmuje punkty, które się cieszą 
powodzeniem. Dziękuję bardzo.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo.  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Za te słowa bardzo dziękujemy. Byliśmy wywołani i jest nam miło słyszeć po 
pierwsze od wieloletniego radnego, wieloletniego restauratora, właściwie całe życie 
to pan Piotr jest gastronomia szeroko rozumiana i to za co bardzo dziękujemy 
wszystkim gastronomikom i gdańszczanom, że zaczynacie nam wierzyć. Pamiętam 
nasze trudne dyskusje.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Panie prezesie teraz ja wejdę w słowo. Mieliśmy ciężkie czasy, negocjacje i 
rozmowy. W przyszłym roku 1 września mija 50 lat w gastronomii dla mnie, a 35 na 
Starówce. Pamiętam te domki zbijane od maja gwoździami i kolejki za komuny, 
które się ustawiały za wiertarkami. Były gacie i staniki. Przepraszam, że tak brzydko 
mówię, ale to były takie czasy. Przepraszam, że przerwałem. Proszę dokończyć.  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Tylko chciałem podziękować i dalej apeluję i wierzę, że państwa aktywność pomoże 
stworzyć to co jest naszym marzeniem wspólnym, Darka, moim, Pawła Orłowskiego, 
wszystkim pracowników, którzy są zaangażowani w jarmark, że większość 
przestrzeni gastronomicznych to będą takie pkt. naszych gastronomików 
zapraszających do ich lokali. To jest takie moje marzenie. Widziałem, odwiedzałem 
wielokrotnie, przyglądałem się temu jak to się rozwijało w Wiedniu. Ich jarmark 
trwa 62 dni. To jest taki festiwal letni wiedeński i tam rotacyjnie wiedeńskie 
restauracje mają swoje punkty, tanie punkty bistro w takim 5-10-15 cenach, 
nazwijmy to, natomiast o to chodzi nam, żebyśmy my prowadzili takie well-beeing, 
dzisiaj byłem na konferencji i miałem zaszczyt być też prelegentem i projekt rodem 
może ze Skandynawii, z północnych Niemiec, ale właściwie my to wszystko robimy 
tylko brakuje nam tych takich drobiazgów i jednym z takich drobiazgów jest jeszcze 
większa oferta gdańskich restauratorów, gastronomików. Wierzę w to, że to się 
będzie rozwijać, bo przypominam sobie jeszcze 5-6 lat temu jak była ich garstka. 



 

 

17 

 

 

Dzisiaj mamy tam już naprawdę wśród nas poważne restauracje gdańskie i z tego 
jesteśmy dumni. 
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Panie prezesie wrócę do Wiednia. Ze strony mojego tatusia wyjechało bardzo dużo 
do Wiednia. Też widziałem ten jarmark. Dziękuję i przepraszam pani 
przewodnicząca.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Myślę, że prezentacja była 
wyczerpująca jak zawsze zresztą, ze strony pana prezesa możemy liczyć na pełną 
fachowość. Dziękujemy pani Darku. Będziemy obserwować i we wrześniu, 
październiku zrobimy sobie podsumowanie, a wszystkich radnych oczywiście 
zachęcam do odwiedzenia jarmarku i promowania w mediach społecznościowych i 
nie tylko. Bardzo dziękujemy. Nie widzę więcej pytań. Dziękujemy.   
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich 
Spółka z o.o. 
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem tylko dodać, że prezentacja to jest 
autorstwo pana Dariusza. Ja tylko co najwyżej włożyłem parę swoich sugestii. 
Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.  
 
Pan Dariusz Słodkowski – zastępca dyrektora ds. technicznych w 
Międzynarodowych Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Te parę sugestii panie prezesie skromnych to 6 razy mi pan tą prezentację 
poprawiał. Także to nie jest tylko mojego autorstwa.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Warto było. Dziękujemy.     
 

PUNKT  - 2 
 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok. 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 959.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. BRMG.0006.120.2021). 
 
Pani Żaneta Kucharska – Przedstawiciel Referatu Analiz i Badań Społeczno-
Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej w imieniu wnioskodawcy 
przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, przyszło mi zmienić 
narrację dyskusji przynajmniej początków dyskusji na tej Komisji z bursztynowych 
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klimatów kogucikowych i innych smakołyków, które się pojawią na ulicach Gdańska. 
Postaram się krótko przedstawić kilka zwięzłych informacji i też nawiążę do dwóch 
obszarów, które dotyczą tematycznie Komisji w której uczestniczymy. To już jest 
trzeci raport o stanie miasta. Przynajmniej taki w mniemaniu ustawy, która 
zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do jego sporządzania, bo w historii 
Gdańska takie raporty już oczywiście były. Ten jest charakterystyczny. Jest to 
kompleksowe i z roku na rok nam się rozrasta odrobinę, ale jednak, opracowanie, 
które podsumowuje działanie władz miasta podjęte w minionym roku 
kalendarzowym. Z czego się składa ten raport? Zacznę od takich technicznych 
informacji. Są trzy elementy obligatoryjne, które taki raport musi zawierać i w 
przypadku Gdańska są to trzy załączniki, które stanowią sprawozdania z realizacji 
Budżetu Obywatelskiego, realizacji polityk, programów i strategii miejskich oraz 
realizacji uchwał, które zostały podjęte w minionym roku kalendarzowym przez 
Radę Miasta Gdańska. Jeśli chodzi o raport w swojej takiej zasadniczej części to w 
tym roku za rok ubiegły ma on 15 rozdziałów, 4 rozdziały wprowadzające, które 
opisują charakterystykę miasta, cech demograficzne, budżet miasta, organizację i 
zarządzanie miastem. Pierwszy raz z racji nietypowej sytuacji, która miała miejsce 
w skali globalnej w zeszłym roku pojawił się rozdział, w którym opisujemy działania 
Gdańska w związku z pandemią COVID-19. Dalej 9 merytorycznych rozdziałów, które 
nazwą i zakresem nawiązują do strategii rozwoju miasta choć jeszcze konkretniej i 
precyzyjniej do programów operacyjnych, które wdrażają tą strategię i na końcu 
mamy jeszcze rozdział charakteryzujący zagadnienia horyzontalne. To również jest 
część programów operacyjnych. Horyzontalne dlatego, że te 5 obszarów przekrojowo 
można odnaleźć w każdym programie operacyjnym i jak nie we wszystkich to na 
pewno w wielu z nich i do tych zagadnień należą równe szanse, rewitalizacja, 
bezpieczeństwo, środowisko i Smart City. Nowością w tym roku, która również 
wynika z pewnego obowiązku jest stworzenie takiej drugiej wersji tego dokumentu. 
Dopracowaliśmy taką wersję dostępną cyfrowo po to, aby osoby z 
niepełnosprawnościami przede wszystkim z dysfunkcją sensoryczną, ale też seniorzy 
jak i w ogóle generalnie użytkownicy urządzeń mobilnych czy Internetu mieli 
możliwość przejrzenia dokumentu przejrzystego, klarownego, ujednoliconego w 
formie i to wszystko wykonaliśmy według standardów międzynarodowych, 
wytycznych o nazwie WCAG, wytycznych o dostępności.  
Raport jest obszerny jak już wspominałam, ale wybrałam kilka, nie wiem, czy 
najważniejszych, ale na pewno takich najbardziej prominentnych w realizacji 
działań w zakresie sportu i turystyki, więc pozwolę sobie zacząć od sportu. Każdy 
rozdział tak naprawdę można by zacząć od zdania jak specyficzny był to rok, jak 
bardzo pandemia COVID i ograniczenia i różne restrykcje zmieniły zasady 
funkcjonowania, ale też działalność jednostek czy organizacji po to, żeby 
dostosować się do nowej hybrydowej rzeczywistości, w której przyszło nam 
funkcjonować. Tak też było w obszarze sportu, bowiem funkcjonujące obostrzenia, 
które należało wprowadzić ograniczyły możliwości uprawiania sportu i rekreacji 
zwłaszcza w zakresie dostępu do infrastruktury sportowej. Uczniowie realizowali 
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nauczanie zdalne w związku z czym nie byli w stanie uczestniczyć w typowych 
zajęciach wychowania fizycznego, co w efekcie przełożyło się na spadek aktywności 
fizycznej i jest już potwierdzone w wynikach badań społecznych. Odwołano, bądź 
przesunięto na inne terminy wiele imprez sportowych, które zachęcały do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Jednak wspierano działalności organizacji sportowych po 
to, żeby organizować wydarzenia sportowe i wspierać działalność klubów 
sportowych. W minionym roku przeznaczono na ten cel niemalże 16,5 mln zł. Jeśli 
chodzi o imprezy biegowe to mimo pandemii i obostrzeń, które były wprowadzone 
udało się zorganizować Bieg Westerplatte i cykl czterech biegów na dystansie 5 km. 
Kontynuowano program Aktywuj się w Gdańsku. Gdańszczanie mogli uczestniczyć w 
ofercie zajęć. Z oferty skorzystało 50 tys. uczestników i te zajęcia odbywały się nie 
tylko w trybie tradycyjnym, ale także w trybie online. Jeśli chodzi o nagrody to 
również przyznano je w ubiegłym roku. Nagrodzono 215 sportowców na łączną kwotę 
238 tys. zł. Jeśli chodzi o dotacje na rozwój sportu dzieci i młodzieży to były one 
przyznawane w otwartych konkursach na realizację zadań na rzecz rozwoju sportu 
dzieci i młodzieży. W minionym roku przeznaczono na ten cel 4 800 000 zł. Z tej 
dotacji skorzystało 239 podmiotów.  
W minionym roku szkolnym 2019/2020 Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego 
zorganizował Gdańską Olimpiadę Młodzieży i w niej wystąpiły reprezentacje z 93 
gdańskich placówek szkolnych.  
Jeśli chodzi o infrastrukturę to w ramach Programu Budowy i Modernizacji boisk 
zmodernizowano boiska przy Szkole Podstawowej Nr 83 i SP Nr 52. Przystąpiono do 
robót budowlanych związanych z realizacją boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół 
Energetycznych i sporządzono dokumentację projektową dla budowy boiska przy SP 
Nr 81.  
Kontynuowano Program Modernizacji Basenów Przyszkolnych i na ten cel wydano w 
minionym roku 7 mln zł. Co udało się zrealizować? Zmodernizowano basen przy 
Zespole Szkół Energetycznych. Rozpoczęto roboty budowlane, które dotyczyły 
przebudowy i modernizacji basenów w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku oraz 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Opracowano dokumentację projektową 
dotyczącą przebudowy i modernizacji basenów przy SP Nr 2 i Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 1.  
W ramach budżetu obywatelskiego realizowane były inwestycje również na terenach 
sportowo-rekreacyjnych w różnych dzielnicach miasta, w tym m. in. powstały nowe 
boiska przy SP Nr 35, przy II LO we Wrzeszczu i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 
1. Powstało też boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice-
Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym Augustowska. Powstały również nowe 
ścieżki rekreacyjne, małe boiska sportowe, plac zabaw czy bieżnia biegowa.  
Ciekawostka odnośnie programu, takiej nowej formuły gimnastyki korekcyjnej dla 
dzieci, programu o nazwie Fit Klasa. W minionym roku przystąpiły do niego wszystkie 
samorządowe szkoły podstawowe i łącznie jest ok 12 000 dzieci. 
W minionym roku udało się zrealizować jedną edycję programu Ekstra Fun i jedną 
edycję Ekstra Fun Ladies. Łącznie 66 osób osiągnęło dzięki uczestnictwu w tym 



 

 

20 

 

 

programie aktywności trwałą poprawę swojego zdrowia i stylu życia. Na koniec 
wspomnę o kontynuacji programu Top Talent. Wzięło w nim udział Top Talent dla 
chłopców 24, dla dziewcząt 20.  
Jeśli chodzi o obszar turystyki to faktycznie pandemia odcisnęła ogromne piętno na 
wielkości ruchu turystycznego, bowiem do Gdańska przyjechało niespełna 2 mln 
gości. To jest mniej więcej o 44% mniej niż rok wcześniej. Tutaj wyraźny spadek 
odnotowano w przyjazdach gości z zagranicy. Dotychczas to była mniej więcej 1/3 
ruchu turystycznego. W ubiegłym roku przyjechało ich ok 300 000. Wyliczono, że jest 
to 15% wszystkich gości. Sytuacja pandemiczna wpłynęła również na stan branży 
hotelarskiej. Nałożone były obostrzenia, wstrzymane podróże, w związku z czym 
uwidocznione jest to na jednym z wykresów w raporcie w rozdziale turystyka i czas 
wolny. Liczba turystów korzystających z noclegów spadała niemal o połowę. Jeśli 
chodzi o działania Gdańskiej Organizacji Turystycznej to wspiera ona branżę 
turystyczną poprzez m. in. umorzenie składek członkowskich i z takiego wsparcia 
skorzystało 73 podmioty zrzeszone w GOT-ie. GOT zrealizował również, właściwie 
zainicjował taką ogólnopolską akcję, na terenie Gdańska zorganizował taką akcję 
Gdańsk Will Wait. Do niej przyłączyły się inne duże polskie miasta, organizacje 
turystyczne w tych miastach działające. Były to działania związane z 
przeciwstawieniem się skutkom kryzysu. Koncentrowały się na promocji miasta w 
sferze online. Czyli była to nie tylko promocja miejskich, naszych gdańskich atrakcji 
kulturalnych. Organizowano również wirtualne wycieczki. Udostępniano różne 
materiały promocyjne online. GOT kontynuował również rozwój systemu karty 
turysty. W minionym roku wprowadzono do oferty możliwość dokupienia biletu 
metropolitalnego oraz usług o nazwie Fast Tracking Executive Lounge, które są 
oferowane w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Sprzedano ponad 2500 pakietów Karty 
Turysty.  
Ostatnia rzecz, którą wspomnę, w minionym roku rozpoczęły się prace nad ciekawym 
projektem takim wiążącym kilka miast w Polsce. Projekt nazywa się TripPass. Będzie 
to swoista Karta Turysty, która umożliwi korzystanie z atrakcji turystycznych w 
całym kraju i start tego projektu zaplanowane jest na II kwartał bieżącego roku. W 
pilotażu weźmie udział Gdańsk, Lublin, Opole i Giżycko. Dziękuję. To takie wybrane 
punkty, bo lektura oczywiście jest obszerniejsza, a jutrzejsza dyskusja pewnie 
rozwianie się o wiele więcej wątków. Dziękuję bardzo.     
 

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
Powiedziała, że oczywiście wszyscy mają dostęp do raportu, i można dogłębnie 
wyczytać wszystkie informacje, ale najważniejsze zostały przez panią 
przedstawione. Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 959. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
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Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Żanetę Kucharską – Przedstawiciela Referatu Analiz i 
Badań Społeczno-Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 
głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 959. (Opinia nr 31-6/56-7/2021) 
 

Radny Lech Wałęsa – ze względu na problemy techniczne związane z 
połączeniem Internetowym nie brał udziału w głosowaniu. 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

PUNKT  - 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 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. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. BRMG.0006.140.2021). 
 
Pani Agata Lewandowska – Przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Przedłożyliśmy dla państwa druk uchwały o ustanowieniu tekstu 
jednolitego dla uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłaty. 
Wynika to z obligatoryjnego obowiązku nałożonego ustawą o ogłaszaniu aktów 
normatywnych, który zmusza nas czy nakłada na nas ten obowiązek do przedłożenia 
państwu treści jednolitej dokumentów w przypadku wprowadzenia zmian nie 
rzadziej niż raz na 12 miesięcy i takie zmiany w ciągu 12 miesięcy od uchwalenia 
pierwotnej treści uchwały zostały wprowadzone. Pierwsze zmiany do uchwały były 
wprowadzone we wrześniu 2020 roku i to były zmiany porządkowe, w których 
wprowadzaliśmy zapisy zmieniające czy też ułatwiające, rozszerzające dostępność 
dla osób dorosłych i dla osób do 16-go roku życia do identyfikatorów N+. 
Identyfikatory N+ to identyfikatory, które uprawniają osobę niepełnosprawną, 
rodzica osoby niepełnosprawnej jeżeli jest osobą nieletnią do uzyskania możliwości 
nie wnoszenia czy też zerowej stawki opłaty za postój w strefie płatnego parkowania 
i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania na wszystkich miejscach wyznaczonych 
w tej strefie. W przypadku innych osób niepełnosprawnych, które legitymują się 
niebieska kartą parkingową mogą one bezpłatnie parkować w strefie płatnego 
parkowania owszem, ale na miejscach do tego wyznaczonych, czyli na niebieskich 
kopertach. My tą zmianę wprowadziliśmy w związku z tym, że były takie wnioski ze 
strony mieszkańców i przychyliliśmy się do potrzeb osób opiekujących się osobami 
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nieletnimi. Kolejna zmiana wówczas wprowadzona we wrześniu to umożliwienie 
mieszkańcom, którzy posiadają nie jeden, a dwa pojazdy na umowę użyczenia 
dotyczyło to wniosków składanych przez osoby, które posiadały dwa samochody na 
umowę leasingu i tutaj doszliśmy do wniosku, że zazwyczaj w gospodarstwie 
domowym taką maksymalną liczbą jaką może być to są te dwa pojazdy, a ponieważ 
jest to coraz bardziej popularna forma użytkowania pojazdu w przypadku zwłaszcza 
działalności gospodarczej to zmieniliśmy również te zapisy, zwiększyliśmy z jednego 
do dwóch pojazdów na lokal, które mogą uzyskać opłatę zryczałtowaną mieszkańca 
czyli 10 zł miesięcznie za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Przychyliliśmy 
się też wówczas do wniosków jakie płynęły w związku z wydłużeniem możliwości 
wnoszenia opłaty dodatkowej, tej opłaty obniżonej. W przypadku nieuiszczenia 
opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązuje wniesienie 
opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. Dotychczas była opłata zmniejszona do 
wysokości 130 zł, którą można było wnieść w ciągu 7 dni. Był to okres zbyt krótki i 
stąd wydłużone została ta możliwość do 14 dni. Kolejne zmiany pojawiły się już w 
marcu tego roku i tutaj te zmiany były podyktowane głównie przygotowaniami 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni do wprowadzenia kontroli automatycznej czyli to 
co na pewno państwo radni słyszeli co dzieje się w Warszawie przy wykorzystaniu 
kamer zamontowanych na pojazdach. Taki sposób kontroli jest bardzo wydajny, 
sprawny i jednoznacznie potrafi określić czy był pojazd zaparkowany i czy była 
wniesiona opłata i stąd też takie zmiany musiały pojawić się w uchwale o strefie 
płatnego parkowania. Zmiany te były dedykowane dokładnie możliwości realizacji 
tej kontroli mobilnej, czyli były to zapisy o prowadzeniu tej kontroli w sposób 
stacjonarny, bo jest taka również opcja, którą nie wykluczamy, że te urządzenie, 
które skanuje numery rejestracyjne pojazdów będzie mogło stać w jednym miejscu 
również lub też może być zamontowane na pojeździe, który Gdański Zarząd Dróg i 
Zieleni już posiada. Jest to pojazd elektryczny przeznaczony właśnie w przyszłości 
do prowadzenia tej kontroli. Tutaj też musieliśmy wprowadzić zmiany dotyczące 
obszarów jakie składali mieszkańcy w zakresie regulacji granic poszczególnych 
sektorów. Pierwszą zamianą jaka się pojawiła przy okazji zmiany o tym mobilnym 
sposobie kontroli to były zmiany wnoszone przez mieszkańców Śródmieścia 
dotyczące korekty przebiegu strefy płatnego parkowania w obszarze ulicy 
Aksamitnej i Wałowej. Za wnioskami mieszkańców przychyliliśmy się, aby granica 
sektora przebiegała w okolicach ulicy Aksamitnej co umożliwiało im parkowanie w 
sektorze, gdzie mieli większą dostępność miejsc postojowych. Również w celu 
przedłużenia miejsc poboru opłat i uporządkowania, nadania większej rotacji tym 
miejscom w obszarze ul. Smoluchowskiego na jej dolnym odcinku, gdzie jest bardzo 
duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe wydłużyliśmy pobór opłat z dzielnicy 
Aniołki aż na dalszy odcinek ul. Smoluchowskiego w kierunku ul. Cygańska Góra, 
który przebiega już w dzielnicy Wrzeszcz Górny. Ten sektor będzie włączony do 
sektora Aniołki i w godzinach tego sektora czyli od 9 do 15 będzie pobierana tam 
opłata. Ponadto na wniosek dzielnicy Wrzeszcz Górny wprowadzona została zmiana 
obejmująca kolejny sektor, kolejny obszar tej dzielnicy do strefy płatnego 
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parkowania. Oczywiście pobór opłat w tym obszarze, który przebiega od Garnizonu 
od granic Chrzanowskiego Garnizonu w kierunku Niedźwiednika i dalej obejmuje 
ulicę Słowackiego do granicy z ul. Żołnierzy Wyklętych aż po PKM Niedźwiednik ten 
cały obszar i pobór opłat na nim będzie możliwy po wprowadzeniu projektu 
organizacji ruchu, który będzie regulował postój i ustawieniu parkomatów. Jak na 
razie nie mamy w planach wprowadzenia tam poboru opłat, ponieważ nie mamy 
zabezpieczonej odpowiedniej liczby parkomatów w najbliższych co najmniej 2 
latach. Drobną kosmetyczną zmianę wprowadzono we Wrzeszczu Dolnym, gdzie 
musieliśmy poprawić przebieg granicy sektora i objąć nią ul. Leczkowa, która nam 
przez literówkę się wymknęła. Także zmieniono przepisy dotyczące eksponowania 
dokumentów potwierdzający wniesienie opłaty w ten sposób, że tylko karta 
parkingowa czyli niebieska albo ta karta N+ musza być wyeksponowane na podszybiu 
razem wewnątrz pojazdu. Chcieliśmy wyeliminować sytuację, gdzie osoby 
posiadające i kartę parkingową niebieską i żółtą poruszają się dwoma odrębnymi 
pojazdami i zajmują dwa miejsca w tym samym czasie. Te obie kraty służą do 
obsługi i przewożenia osoby niepełnosprawnej i konkretnej jednej osoby i powinny 
być razem wyłożone w jednym pojeździe, który tą osobę przewozi, bądź jest 
prowadzony przez taką osobę. Zmieniliśmy też w związku z wprowadzeniem 
możliwości prowadzenia kontroli automatycznej nie będzie możliwości w przypadku, 
kiedy jedzie taki pojazd skanujący wykładania tak jak do tej pory bilecika w 
przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty czyli tzw. opłaty dodatkowej. Teraz 
idzie kontroler, stwierdza, że opłata nie jest wniesiona, drukuje nam informację i 
zostawia pod wycieraczką. Jeżeli jedzie pojazd takiej sytuacji nie będzie i 
musieliśmy też skorygować zapis w tym zakresie, czyli wprowadziliśmy zmianę, która 
mówi o tym, że takie wyłożenie nie jest obowiązkowe. W takim przypadku 
zawiadomienie mieszkaniec otrzyma na swój adres po sprawdzeniu w CEPIK-u jego 
adresu po numerze rejestracyjnym pojazdu. Wysłużono też możliwość wnoszenia 
opłaty dodatkowej z 40 do 30 dni czyli jeżeli już zaszła konieczność wniesienia 
opłaty, przekroczyliśmy 14 dni, kiedy mamy tą obniżoną opłatę to wówczas te 200 zł 
można wnieść w ciągu 30 dni. Także to były takie porządkowe zapisy jakie pojawiały 
się w trakcie korzystania, pracy z uchwałą dotyczącą strefy płatnego parkowania i 
jak na razie nie przewidujemy w najbliższym czasie jakiś zmian, chociaż jest to żywy 
organizm. Miasto jest żywym organizmem i staramy się reagować na potrzeby 
mieszkańców na zmieniającą się sytuację i niewykluczone, że będziemy musieli w 
najbliższym czasie znowu państwa zainteresować takimi zmianami. Dziękuję bardzo.                  

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 979. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agatę Lewandowską – Przedstawiciela Gdańskiego Zarządu 
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Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, 
przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 979. (Opinia nr 31-6/57-
8/2021) 
 

Radny Lech Wałęsa – ze względu na problemy techniczne związane z 
połączeniem Internetowym nie brał udziału w głosowaniu. 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

PUNKT  - 4 
 

Opiniowanie 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. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. BRMG.0006.132.2021). 

Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Druk tak naprawdę, który będę referował polega na tym, że zmieniamy 
uchwałę przyjętą 30 marca 2017 roku ze względu na to, że zmienia się finansowanie 
roweru metropolitalnego. Rower metropolitalny był finansowany w pierwszej jego 
odsłonie z mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Niestety po 
rozwiązaniu umowy z operatorem z firmą Nextbike gminy, które przystąpią do 
projektu MEVO 2 tak naprawdę będą finansowały ten projekt ze środków własnych 
stąd też nazwa przedsięwzięcia zostaje zmieniona. Na tym polega korekta tej 
uchwały. Jeżeli chcą państwo więcej informacji na temat roweru MEVO mogę zrobić 
krótką prezentację. Wiem, że Obszar Metropolitalny prezentował ten temat na 
Komisji nie tak dawno i zasady funkcjonowania roweru MEVO 2 były omawiane, wiec 
pytanie do państwa czy potrzebna jest jeszcze jedna prezentacja?  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Myślę, że jesteśmy na bieżąco, ale pytanie też do państwa radnych czy państwo 
sobie życzą, żeby była taka prezentacja?  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Jesteśmy na bieżąco. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Myśmy mieli okazję już na Komisji Zrównoważonego Rozwoju prezentację zobaczyć, 
więc myślę, że nie ma takiej potrzeby.  



 

 

25 

 

 

Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak właśnie myślałem dlatego zobaczą ją państwo jeszcze raz na sesji.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dokładnie. W razie pytań proszę mamy do dyspozycji teraz pana dyrektora jeżeli są 
jakieś wątpliwości to proszę pytać. Nie widzę. Płynnie przejdziemy do głosowania.  
 
Przewodnicząca Beata Jankowiak poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 971. 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Łukasza Kłosa – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 971. (Opinia nr 31-6/58-9/2021) 
 
Radny Lech Wałęsa – ze względu na problemy techniczne związane z 
połączeniem Internetowym nie brał udziału w głosowaniu. 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

PUNKT  - 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na polskich 
obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2021 
oraz określenia sezonu kąpielowego – druk nr 974. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. BRMG.0006.135.2021). 

Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska, w imieniu wnioskodawcy 
przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Dzień dobry państwu, szanowni państwo, szanowna pani przewodnicząca 
otóż atrakcyjność po restrykcyjna, po covidową spowodowała to, że jest duże 
zainteresowanie plażowiczów. Z tego powodu został złożony wniosek do nas Gdański 
Ośrodek Sportu o dodatkowe miejsca kąpieliskowe na czas sezonu. Są to tak zwane 
zgodnie z nomenklaturą prawną okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. 
Chcielibyśmy, żeby to były miejsca Jelitkowo, Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk 
Świbno. Będą otwarte one dodatkowo okazjonalnie otwarte. Okazjonalnie, bo tak 
mówią przepisy prawa i niczym nie będą standardem odbiegały od normalnego 
kąpieliska. Uzgodnione to zostało przez wody Polskie i Główny Inspektorat 
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Środowiska i Urząd Morski. Bardzo proszę szanownych państwo o przychylenie się do 
tego wniosku i pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję.    
 
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie otworzyła dyskusję.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Skoro jesteśmy przy temacie kąpielisk, dzisiaj zobaczyłam tą informację o nowych 
plażach przy wejściach z piktogramami. Także bardzo fajny pomysł. Uważam, że to 
dobre rozwiązanie właśnie w przypadku dzieci, które jeszcze nie potrafią do końca 
czytać, więc chciałam pogratulować pomysłu. Dziękuję.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani radna dodam, że to jest rzecz, która w zeszłym roku została już wykonana, a w 
tym roku zaobserwowana w sezonie.   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Nie zauważyłam tego w zeszły, covidowym sezonie.  

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 974. 
 

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, jednogłośnie - 5 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 974. 
(Opinia nr 31-6/59-10/2021) 
 
Radny Lech Wałęsa – ze względu na problemy techniczne związane z 
połączeniem Internetowym nie brał udziału w głosowaniu. 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

PUNKT  - 6 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 987. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. BRMG.0006.148.2021). 
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o zmiany w 
budżecie to generalnie one wynikają z konieczności przesunięcia niektórych 
wydatków na przedsięwzięcia na lata przyszłe w związku z długotrwałym 
rozstrzygnięciem procedur przetargowych, pozyskiwaniem uzgodnień czy też 
uzgadniania dokumentacji czy samej realizacji projektów. Jednym z takich 
projektów jest Pomorskie Szlaki Kajakowe. W tym roku zaplanowana kwota w 
wysokości 380 000 zł i przenosimy ją na rok 2022. Wynika to z tego, że nie ma 
możliwości zrobić tej przystani kajakowej z polem biwakowym przy opływie Motławy 
na Szańcach. Jest to decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
który nie pozwolił w obszarze tej przystani kajakowej posadowić.  
Wprowadzamy też dodatkowe środki i związane jest to z uchwałą, o której państwo 
już wcześniej rozmawiali dotyczącej systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru 
Metropolitalnego. Jest to projekt, który będzie realizowany właśnie przez 
stowarzyszenie przy udziale 16 gmin członków tego stowarzyszenia. Miasto Gdańsk 
zabezpiecza na ten cel dodatkowo środki w wysokości 49 870 000 zł z wydatkami od 
roku 2023 do 2028. Wprowadzamy również nowe przedsięwzięcie. Jest to związane z 
rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta. Jest to przedsięwzięcie 
pod nazwą Rozwój Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Gdańska. W ramach 
tego przedsięwzięcia zostanie zakupione 260 parkomatów, które dotyczą 
rozszerzenia strefy śródmiejskiej o parking wielokondygnacyjny przy ul. Okopowej i 
Długie Ogrody. Rozszerzenie strefy we Wrzeszczu Dolnym i Górnym i Przymorzu 
Małym. Kwota zaplanowana na 2 lata to jest 5 720 000 zł. Dziękuję bardzo.  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji ponownie dołączył do 
posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 987. 

 

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, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 987. (Opinia nr 31-6/60-
11/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Radny Piotr Dzik podziękował pani Dyrektor Jolancie Ostaszewskiej za 
współpracę. Wyraził żal z powodu jej odejścia z pracy z Urzędu Miejskiego. 
 

PUNKT  - 7 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 988. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. BRMG.0006.149.2021). 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo, pani przewodnicząca wprowadzamy środki, które w 
zeszłym roku przeszły na realizację dwóch projektów realizowanych przez Gdański 
Ośrodek Sportu w ramach Erasmus + Sport, Greennet i Aktywni Obywatele w 
Europejskich Miastach. To są środki, które zostały po prostu nie wydane przede 
wszystkim w związku z epidemią. Będą realizowane wydatki i działania będą 
kontynuowane w tym roku. Jest to łącznie kwota 100 tys. zł. Dodatkowo jeszcze na 
strefę zorganizowaną parkingów w strefie nadmorskiej, które Zarząd Dróg i Zieleni w 
sezonie letnim organizuje dochody 220 000 zł równają się wydatkom na 
zorganizowanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zielni tej strefy 220 000 zł po dochodach 
i wydatkach. Dziękuję bardzo.     
 

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 988. 

 

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, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 988. (Opinia nr 31-6/61-
12/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

PUNKT  - 8 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mamy informację o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
Otrzymaliście państwo radni mailowo informację, ponieważ pana dyrektora z nami 
nie ma. Chyba, że pan dyrektor Paszkowski chciałby coś dodać ewentualnie.  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani przewodnicząca, pan dyrektor Adam Korol przekazał, że państwo otrzymaliście 
informację.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy państwo radni mają jakieś pytania? Czy państwo otrzymaliście maila? Nie widzę 
zgłoszeń.  

 

PUNKT  - 9 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
Korespondencja została mailowo przesłana do członków Komisji. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy ktoś z państwa radnych na jakieś wolne wnioski? Nie widzę. Będą mogli państwo 
spokojnie mecz obejrzeć.   
 

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. 18:00 
Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 
 

 Beata Jankowiak 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


