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BRMG.0012.52.2021/KSiB   
 

PROTOKÓŁ NR 38–7/2021 
 

Z trzydziestego ósmego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 21 czerwca 2021 
roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS. 
 

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

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

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 38 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i 
powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną 
wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Następnie przewodniczący sprawdził na początku posiedzenia obecność członków 
Komisji. 
 

Radny Krystian Kłos – obecny 
Radny Jan Perucki – obecny 
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna 
Radny Michał Hajduk – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 
Radna Teresa Wasilewska – obecna 

 

1. Omówienie Raportu 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 wyrażenia 
zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Starogardzkiego na zadanie pn.: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku 
kultu religijnego” – druk nr 985. 
Przedstawia: Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków 

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w 
roku 2021 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku – druk nr 986. 
Przedstawia: Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków 
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4. 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. 
Przedstawia: Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 
2021/2022 – druk nr 972. 
Przedstawia: Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 973. 
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

7. 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. 
Przedstawia: Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowaniem 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 

 

9. Opiniowanie 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. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

10. Opiniowanie 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. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
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11. Opiniowanie 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. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 

12. Opiniowanie 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. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 

13. Opiniowanie 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 983. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 

14. Opiniowanie 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. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

  

15. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie opłaty miejscowej – druk nr 975. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

  

16. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 987.   
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

 

17. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 988.    
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

 

18. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie Przewodniczący powiedział, że do Komisji zostały skierowane do 
zaopiniowania projekty uchwały Rady Miasta Gdańska: 

 

• w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania 
statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska – druk nr 989. 
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Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1A porządku. 
 

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 989 jako pkt 1A:     
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 

 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce 
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej 
Miasta – druk nr 992.  

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1B porządku. 
 

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 992 jako pkt 1B:     
 
Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 

 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku 
posiedzenia. 
 

Radny Krystian Kłos – za 
Radny Jan Perucki – za 
Radna Katarzyna Czerniewska – za 
Radny Michał Hajduk – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radna Elżbieta Strzelczyk – za 
Radna Teresa Wasilewska – za 

 

7 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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PUNKT – 1 
 

Omówienie Raportu 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. – sprawa BRMG.0006.120.2021). 
 

Pan Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno-
Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy 
przedstawił Raport o stanie miasta Gdańska za 2020 rok.  
Powiedział: Dzień dobry, bardzo pokrótce chciałbym przedstawić dosyć dużą 
publikację liczącą ponad 300 stron łącznie z 3 załącznikami, będącą podstawą do 
udzielenia wotum pani Prezydent. Upubliczniony 31 maja raport to tak naprawdę 
kompleksowe podsumowanie działania władz miasta, które miało miejsce w ciągu 
minionego roku kalendarzowego. Przygotowanie tego raportu to obowiązek 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym. Raport składa się z trzech obligo załączników czyli 
sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego, polityk, programów i strategii 
oraz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gdańska. My z naszym raportem o stanie 
miasta Gdańska możemy powiedzieć, że idziemy troszeczkę dalej, ponieważ 
opisujemy dodatkowo cztery rozdziały wprowadzające, ogólną charakterystykę 
miasta, mieszkańców, opis tych podstawowych cech demograficznych, budżet miasta 
oraz rozdział na temat organizacji i zarządzania miastem. W tym roku jako nowość 
pojawił się odrębny rozdział poświęcony stricte działaniom miasta w związku z 
pandemią COVID-19. Poza tą częścią mamy kluczowe 9 rozdziałów nawiązujących do 
głównych kierunków strategicznych rozwoju miasta wyznaczonych przez Strategię 
Rozwoju Miasta Gdańska oraz programy operacyjne służące realizacji tejże strategii. 
Poza 9 programami operacyjnymi mamy także 5 zagadnień horyzontalnych, równe 
szanse, rewitalizację, bezpieczeństwo, środowisko oraz Smart City. Są to obszary, 
które są obszarami przekrojowymi, czyli są na styku praktycznie z każdym 
programem operacyjnym, z każdym rozdziałem. Oczywiście w ustawie mowa jest o 
podsumowaniu działalności za rok poprzedzający złożenie raportu, czyli 2020, przy 
czym my ramy czasowe traktujemy troszeczkę szerzej na podstawie statystyk lat 
2014-2020. Ta perspektywa umożliwia nam zaprezentowanie też trendów i zmian 
zachodzących w mieście w otoczeniu tym społeczno-gospodarczym. Dane pochodzą 
ze źródeł własnych z urzędu, jednostek organizacyjnych, ale także i przede 
wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego. Dokument pierwszy raz został 
sporządzony też co warto wspomnieć w formie dostępnej cyfrowo, czyli ta forma jest 
przygotowana z myślą o trzech grupach użytkowników, osobach z dysfunkcją wzroku, 
z problemami poznawczymi oraz dla użytkowników urządzeń mobilnych. Co mogę 
jeszcze powiedzieć, że ta prezentacja raportu odbywa się w trakcie sesji 
absolutoryjnej i poddawana jest debacie publicznej. W debacie tej oprócz radnych 
zgodnie z ustawą mogą uczestniczyć osoby do 15 mieszkańców pod warunkiem, że 
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najpóźniej w przededniu sesji złożono odpowiednie zgłoszenie. To zgłoszenie 
powinno zawierać co najmniej 50 podpisów przy czym nawet mimo pandemii covid 
te podpisy muszą być fizycznie na papierze. Nie ma możliwości elektronicznego 
zgłoszenia i po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznania wotum 
zaufania Prezydent Miasta Gdańska. To jest jakby kluczowy element opisujący 
raport, sam dokument. Na stronie BIP-u jest on do pobrania łącznie z 3 załącznikami 
w tych dwóch wariantach, w wersji w pełnej szacie graficznej i w tej wersji 
dostępnej cyfrowo. Podsumowując kilkoma zdaniami to rok miniony 2020 to 
pandemia COVID-19 i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy europejski, 
światowy, krajowy. Wywarł on głęboki wpływ na mieszkańców, przedsiębiorców i 
instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie miasta. My jako miasto stanęliśmy w 
obliczu nadzwyczajnych wyzwań. Musieliśmy sprostać trudnościom wynikającym z 
kryzysu i wdrażać na bieżąco środki naprawcze. Jeżeli coś trzeba by było 
dopowiedzieć to służę pomocą. To jest tak naprawdę kilka zdań na temat publikacji 
liczącej ponad 315 stron. Na każdy z obszarów, a jest ich naście można byłoby 
poświęcić przynajmniej godzinę, a myślę, że będziemy mieć czas na to 24 czerwca, 
więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Jeżeli jest taka potrzeba to też służę 
pomocą.          
  

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
959. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Marcina Hrynkiewicza – p.o. Kierownika Referatu Badań i 
Analiz Społeczno-Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 959. (Opinia nr 38-7/255-43/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

PUNKT – 1A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek 
pomocniczych Miasta Gdańska – druk nr 989. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.150.2021). 
 

Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
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Powiedziała: Panie przewodniczący, państwo radni wiosną tego roku była już 
podobna uchwała. Pani Prezydent zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek 
pomocniczych miasta Gdańska. Wtedy było 21 Rad Dzielnic, które podjęły taką 
uchwałę o te dodatkowe środki i Rada Miasta przychyliła się do tej prośby. W tym 
miesiącu jest to 6 jednostek pomocniczych, tj. Chełm, Nowy Port, Przymorze 
Wielkie, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, Żabianka-Jelitkowo-Wejhera-
Tysiąclecia i to są dodatkowe środki na łączną kwotę 664 742 zł. Są to dodatkowe 
środki, które pochodzą z zaoszczędzonych przez Rady Dzielnic pieniędzy, budżetów 
i są przeznaczone na konkretne działania inwestycyjne. Dokładne te działania 
inwestycyjne są w załączniku nr 2 do omawianego projektu uchwały. Także to tyle z 
mojej strony. Bardzo proszę o pozytywną opinię w imieniu pani Prezydent, a jeśli są 
jakieś pytania to służę. Dziękuję.      
  

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i 
powiedział: bardzo się cieszę, że po raz kolejny, jak pani dyrektor już wspomniała, 
mamy możliwość przywrócenia środków, które Rady Dzielnic nie wykorzystały w roku 
ubiegłym. Co istotne wszystkie te środki są przeznaczone na inwestycje 
infrastrukturalne, które mają na celu poprawienie jakości życia mieszkańców i 
zostają na trwale wpisane jako element naszych dzielnic za co dziękuję, że taka 
możliwość jest i pani Prezydent również chciałem przekazać podziękowania, że taka 
możliwość jest i te środki będą zainwestowane w dzielnice, te nasze małe ojczyzny.  
 

Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
989. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Wiolettę Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 989. 
(Opinia nr 38-7/256-44/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

PUNKT – 1B 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 992. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.153.2021). 
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Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni z 
prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla województwa pomorskiego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej zwrócił się pan Marszałek Mieczysław 
Struk. Przypomnę, że projekt powstawania nowego oddziału Sztuki Współczesnej ma 
już 6 lat. Zostało w 2015 roku zawarte porozumienie między Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Miasta Gdańsk i Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego w ramach którego strony miały rozwijać nowe muzeum 
sztuki. Od kilku lat na ul. Jaracza trwa remont finansowany również ze wsparciem 
finansowym Gminy Miasta Gdańska i w tym momencie właściwie oddział już jest 
gotowy do uruchomienia. Powstają w tym momencie wystawy. To jest ten ostatni 
moment wykończeni na budowie, natomiast pomoc finansowa, o udzielenie której 
zwrócił się pan Marszałek dotyczy działalności bieżącej w obiekcie, organizacji 
wystaw, organizacji działalności edukacyjnej, edukacji artystycznej dla gdańszczan, 
dla grup odwiedzających to muzeum. Generalnie te cele, które zostały wskazane 
przez pana Marszałka dotyczą samego otwarcia i tak jak już wspomniałam organizacji 
wystaw, działań edukacyjnych oraz promocji otwarcia oddziału. Jeżeli będą państwo 
mieli dodatkowe pytania jestem do dyspozycji. Bardzo proszę państwa o pozytywną 
opinię w imieniu pani Prezydent dla tej uchwały.    
  

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, 
powiedział: jak już sama pani dyrektor wspomniała jest to projekt, który już jest 
realizowany od kilku lat i zmierzamy do szczęśliwego finału w tym roku z czego 
bardzo się cieszę. Mam taką prośbę ogromną, żeby jednak starać się te druki do 
Komisji kierować odrobinę wcześniej. Mamy dzisiaj posiedzenie o godz. 16. Druk 
trafił do nas o godzinie 13. Nie jest to dużo czasu, żeby się zapoznać.  
 
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Panie przewodniczący rozumiem i bardzo przepraszam za ten tryb, ale bardzo późno 
wpłynął wniosek do pana Marszałka. Nie ukrywam, że też oczekiwaliśmy na dane, 
ponieważ ten projekt będąc w budowie ma bardzo wiele zmiennych, także bardzo 
państwa przepraszam. Trochę to jest efekt okoliczności zewnętrznych.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję bardzo za te informacje.  
 

Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego 
w druku nr 992. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Barbarę Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, 
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a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 992. (Opinia nr 38-7/257-45/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

PUNKT – 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Starogardzkiego na zadanie pn.: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu 
religijnego” – druk nr 985. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.146.2021). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: powiem dwa słowa w zastępstwie pana Tarnackiego, ponieważ tutaj 
jest deklaracja takich gmin, które chciałyby pomóc w odbudowie kościoła, który 
spalił się 31 grudnia ubiegłego roku. Jest to zabytkowy kościół drewniany w powiecie 
starogardzkim i tutaj po prostu pani Prezydent prosi o wyrażenie zgody, żeby taką 
pomoc udzielić innemu powiatowi, także wiem, że inne powiaty również naszego 
województwa deklarują pomoc. Kwota jest jeszcze nieznana odbudowy tego 
kościółka, ale każda pomoc się liczy, dlatego taka na razie kwota jest 
zadeklarowana.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i 
powiedział: tutaj mówimy o kwocie 50 000 zł. Myślę, że część państwa miała pewnie 
możliwość usłyszenia o tym co się wydarzyło właśnie w związku z tym pożarem tego 
zabytkowego obiektu, który pełnił również rolę kościoła. Myślę, że jako Gdańsk w 
mojej opinii, a tutaj Komisja będzie podejmowała decyzję, a później Rada Miasta 
jako całość, że takie wsparcie symboliczne, bo to jest przecież 50 000 zł, ale jak pani 
Skarbnik wspomniała kilka gmin będzie chciało pomóc w tej odbudowie to może 
uzbierać się większa kwota, która na pewno pomoże przy odbudowie tego zabytku, 
także pani skarbnik dziękuję za zreferowanie. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Również pan Wojewoda chciał się dołożyć, także myślę, że to będzie taka wspólna 
inwestycja i tam ponad 2 mln zł koszt odbudowy tego kościoła będzie wynosił, także 
dużo muszą uzbierać. 
 
Radny Michał Hajduk – członek Komisji      
Chciałbym się dołączyć oczywiście do słów pana przewodniczącego. Uważam, że 
tutaj każda złotówka się liczy aby ten zabytek w jakiejś takiej może nowszej formie 
został przywrócony do życia. Ja akurat miałem okazję zwiedzać niestety ten Kasparus 
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już po tym wydarzeniu, nie wygląda to dobrze dlatego oczywiście zagłosuję za i 
zachęcam do tego innych, aby pomóc, bo każda złotówka się liczy. Dziękuję. 
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Dopowiem jeszcze, że uchwały wszystkie zostały zaopiniowane również przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, że taka pomoc jest możliwa dla innej gminy, także 
tutaj jest to uzgodnione co do merytorycznego projektu. 
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 985. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 985. 
(Opinia nr 38-7/258-46/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

PUNKT – 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku 
2021 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku – druk nr 986. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.147.2021). 
 
Projekt przedstawił Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji w związku z 
problemami technicznymi, które miał pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator 
Zabytków – osoba wyznaczona do referowania projektu uchwały.  
Powiedział: Nie ma pana Konserwatora, więc może ja pokrótce opowiem o tym 
druku. Informację o tym już pan Konserwator przekazywał na poprzedniej Komisji, 
kiedy radny Majewski pytał o wsparcie remontu, renowacji Złotej Bramy i tak jak pan 
Konserwator wspominał czekał na uzupełnienie dokumentów i złożenie poprawnego 
wniosku i chyba jak dobrze rozumiem skoro mamy projekt uchwały to ten wniosek 
został poprawiony i spełnia wszystkie wymagania formalne. Przeznacza się 
177 686,91 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w 
Gdańsku właśnie na rozpoczęcie prac, które mają na celu przywrócenie świetności 
Złotej Bramy. Na ten moment będzie to zrealizowanie konstrukcji zabezpieczającej 
przed dalszą degradacją i awarią tego obiektu. Również pani Prezydent wnosi o 
uchwalenie. Myślę, że wszystkim nam powinno zależeć, żeby wrota na Trakt 
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Królewski wróciły do swojej świetności, także tutaj w imieniu pani Prezydent jak i 
swoim wnoszę o pozytywną opinię dla tego druku. Jeżeli byłyby jakieś dodatkowe 
pytania to myślę, że tutaj zawsze do pana Konserwatora będzie można się zwrócić. 
Widzę, że jest z nami pani dyrektor Iwona Bierut i chciałaby zabrać głos, więc bardzo 
proszę.  
 
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
W dwóch słowach chciałam przeprosić państwa w imieniu kolegi Jana Tarnackiego. 
Nie może się po prostu połączyć z państwem i zadzwonił do mnie, żebym go 
wytłumaczyła, co niniejszym czynię, a pani Skarbnik i panu przewodniczącemu 
serdecznie dziękujemy za podjęcie starań, żeby uchwały były zreferowane. Dziękuję 
serdecznie.    
 

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
986. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez radnego Krystiana Kłosa – Przewodniczącego Komisji Strategii i 
Budżetu, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 986. (Opinia nr 38-7/259-47/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

PUNKT – 4 
 

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. 

(Sprawa BRMG.0006.140.2021- projekt uchwały wycofany przez wnioskodawcę) 
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo radni projekt 
uchwały, którą państwu przedkładamy ma de facto pewien charakter techniczny, a 
mianowicie jest to tekst jednolity dwóch uchwał, które zostały w ciągu ubiegłego 
roku czy w przeciągu ostatniego roku przygotowane i uchwalone przez Radę Miasta 
Gdańska zgodnie z przepisami nakłada to obowiązek na nas przygotowanie projektu 
tekstu jednolitego uchwały z tekstem jednolitym. Może wspomnę tylko, że są to te 
dwie uchwały, o których wspominałem i pierwsza z nich to jest uchwała nr 
XXVIII/717/20 z września ubiegłego roku. Drugą uchwałą jest uchwała XXXIV/877/21 



12 

 

z marca tego roku. Po trzy najważniejsze elementy, które wprowadziły dane 
uchwały. W przypadku tej pierwszej identyfikator N+ został rozszerzony także o 
osoby poniżej 16 roku życia. Opłata zryczałtowana mieszkańca jest w tej chwili 
wydawana nie tylko na jedno mieszkanie na umowę użyczenia najmu lub leasingu, 
ale na dwa. Opłata dodatkowa w wysokości 130 zł może być wnoszona nie jak przed 
uchwałą tą wrześniową w ciągu 7 dni, ale tylko tak jak jest obecnie w ciągu 14 dni. 
Zmiana marcowa przede wszystkim wprowadzająca definicję e-kontroli w związku z 
planami dotyczącymi autonomicznych kontroli poboru opłaty w obszarze płatnego 
parkowania. Wprowadzono kilka zmian dotyczących granic stref obszarów płatnego 
parkowania, stref płatnego parkowania w rejonie ul. Aksamitnej, w rejonie ul. 
Smoluchowskiego, ul. Słowackiego Zostały wprowadzone także pewne kosmetyczne 
zmiany mówiące choćby o sposobie eksponowania faktu poboru opłaty. Dodatkowo 
przedłużono termin wpłaty tzw. opłaty dodatkowej z 14 do 30 dni. To są te 
podstawowe zmiany, które przyniosły dwie uchwały, które dzisiaj są podstawą do 
wprowadzenia tekstu jednolitego. Niniejszym bardzo proszę szanowną Komisję o 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.        
    

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i zapytał: korzystając z okazji, że jest pan obecny na 
Komisji chciałem spytać na jakim etapie jesteśmy jeżeli chodzi o wdrożenie tego 
skanowania w przypadku płatnego parkowania tej funkcji samochodowej, kiedy 
możemy spodziewać się pierwszego wyjazdu tegoż urządzenia?     
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  
Ponieważ jestem pierwszy dzień po urlopie dłuższym pozwolę sobie panu 
przewodniczącemu i państwu radnym taką informację przygotować taką informację 
w ciągu dnia, dwóch i przesłać na adres mailowy Komisji, żeby państwo radni mogli 
się z tym zapoznać.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Bardzo dziękuję. Na tą informację będziemy czekać. 
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 979. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Tomasza Wawrzonka – Zastępcę Dyrektora Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 979. (Opinia nr 38-
7/260-48/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 2021/2022 – druk 
nr 972. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.133.2021). 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, paradoksalnie uchwała jak 
najbardziej oświatowa mimo tego, że bardzo prosta w swojej konstrukcji i 
określająca po prostu średnie ceny paliw dlatego, że te ceny zgodnie z przepisami 
prawa oświatowego ustalane są na dany rok szkolny czyli w tym wypadku mówimy o 
roku szkolnym 2021/2022 pozwalają nam na wyliczenie zwrotu kosztów przewozu 
dzieci i młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami dokonywanego przez rodziców 
lub opiekunów prawnych właśnie tych uczniów. Dziękuję bardzo.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie powiedział: jako członek Komisji Edukacji omawialiśmy ten druk w 
ubiegłym tygodniu i pamiętam, że było pytanie odnośnie porównania rok do roku. 
Czy te dane panu dyrektorowi udało się jakoś zebrać?  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tych danych jeszcze nie mam, ale przekażę do obu Komisji jeszcze przed sesją, czyli 
jeszcze w tym tygodniu.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję. 
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 972. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 972. (Opinia nr 38-7/261-49/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

PUNKT – 6 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 973. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.134.2021). 
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, szanowni panie 
i panowie radni, uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zmieniającej przedłożonej w druku 973. Zmiana tej uchwały wynika z następujących 
przyczyn. Jedną tą najbardziej formalną to jest kwestia przyjęcia Rozporządzeniem 
Rady Ministrów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w marcu bieżącego 
roku. Uchwała była podejmowana w październiku roku poprzedniego w związku z 
tym zostały wprowadzone nazwy celów szczegółowych i numeracja wynikająca z tego 
programu wprowadzona rozporządzeniem. Poza tym biorąc pod uwagę analizę 
wykorzystania środków w roku bieżącym w tym i prace zdalną szkół, przede 
wszystkim szkół wprowadzono zmianę jeśli chodzi o przeznaczenie środków w 
uchwale przyjętej w październiku ubiegłego roku. Co do kwoty brutto ta kwota jest 
taka sama jak była w październiku, czyli 14 mln zł. Nie ulega ona zwiększeniu tak 
jak zwykle to w tym okresie sesji majowej czy czerwcowej mieliśmy, ale nie ulega 
też zmniejszeniu. Kwotę wynikającą z decyzji państwa radnych o zawieszeniu wpłaty 
raty za korzystanie ze sprzedaży alkoholu w gastronomii została pokryta nadwyżką z 
roku poprzedniego, niewykorzystaną nadwyżką z roku poprzedniego ze środków tzw. 
kapslowego, czy korkowego, stąd utrzymanie tej kwoty 14 mln zł, natomiast w 
wyniku analizy zmniejszyły się gdzieniegdzie dane dotyczące wykorzystania środków 
tam, gdzie one nie zostaną wykorzystane, a tam, gdzie taka możliwość wykorzystania 
będzie zostały te środki zwiększone. Największe wzrosty dotyczą m. in. organizacji 
akcji letniej z programem profilaktycznym w postaci kolonii i półkolonii. Tam 
zwiększenie sięga 200 tys. zł. Taka sama kwota dotyczy realizacji zadania pkt 
wsparcia środowiskowego w dzielnicy Stogi. Zwiększenie dotyczy również kosztów 
prowadzenia pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych oraz zwiększenie 
dostępności pomocy dla dzieci z zespołem alkoholowego zaburzenia płodowego. To 
są największe zwiększenia, które w programie proponujemy. Oczywiście 
dostosowano również wskaźniki co do liczby osób, które skorzystają z różnego 
rodzaju usług. Wykreślono też zadania, które ze względu na brak zwiększenia nie 
będzie możliwości ich finansowania w roku bieżącym. Bardzo proszę o pozytywne 
zaopiniowanie. Dziękuję.       
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie zapytał: czy już są oszacowane koszty, albo może już jest znane dokładnie 
właśnie odnośnie zwolnienia przedsiębiorców z rat za koncesję na alkohol? Czy wiemy 
jaka to była kwota dla budżetu?   
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Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Z wiadomości takiej wstępnej wysłanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej, bo to 
tam odbywa się to szacowanie, kwota jest szacowana między 750 tys. a 1 mln zł. 
Dokładny skutek to tak naprawdę będzie znany pod koniec roku.   
 
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 973. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 973. (Opinia nr 38-7/262-50/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

PUNKT – 7 
 

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. – sprawa BRMG.0006.132.2021). 
 

Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedział: Dzień dobry państwu. Zmiana, którą procedujemy ma charakter 
porządkowy. Wynika przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania tego 
przedsięwzięcia. Otóż system MEVO po wznowieniu ma być finansowany ze środków 
własnych gmin, które partycypują w tym przedsięwzięciu. Wcześniej tak jak pan 
przewodniczący przeczytał finansowanie pochodziło ze środków ZIT. To jest ta 
główna zmiana. Zmiana jest zmianą zasadniczo korzystną o tyle, że źródła 
finansowania jest własne to oczywiście można mówić, że to nie jest korzystne, 
natomiast korzystne z punktu widzenia organizacji samego przedsięwzięcia, otóż nie 
będzie obowiązku zakupywania infrastruktury oraz rowerów na własność 
samorządów. Zakupywana będzie jedynie usługa i to jest taka najważniejsza zmiana 
towarzysząca tej uchwale. Natomiast oczywiście też samo działanie systemu 
zmienione, dopracowane tak, żeby mógł on lepiej zafunkcjonować w przypadku 
wyboru nowego wykonawcy. Z takich głównych i najważniejszych zmian to będą 
oczywiście zmiany, które dotyczą ładowania rowerów, czyli większa pojemność 
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baterii, większa liczba punktów ładowania, które będą rozproszone na całym 
obszarze funkcjonowania systemu, ale też również wyższa opłata abonamentowa. To 
są takie najważniejsze zmiany, które nas czekają w tej nowej odsłonie systemu. 
Jeżeli mają państwo jakieś pytania to oczywiście chętnie odpowiem, bo temat jest 
bardzo rozległy.        
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
971. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Remigiusza Kitlińskiego – Kierownika Referatu Mobilności 
Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 971. (Opinia nr 38-7/263-
51/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

PUNKT – 8 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały 
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. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.129.2021). 
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo, to jest jedna 
tylko zmiana jeżeli chodzi o projekt tej uchwały. Zmieniamy okres obowiązywania 
ulgi za kompostowanie odpadów BIO w swoich przydomowych kompostownikach, 
ponieważ w tej grudniowej uchwale określaliśmy nową stawkę tej ulgi czyli 
zmieniliśmy z jednego grosza na trzy grosze jak państwo na pewno pamiętają. 
Natomiast mieliśmy wątpliwość co do okresu obowiązywania tej ulgi. W związku z 
powyższym zwróciliśmy się do RIO o taką opinię. Uzyskaliśmy taką opinię, że możemy 
tą ulgę podjąć z okresem wstecznym czyli o cały rok do przodu, czyli licząc od roku 
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2020 czyli od tego momentu, kiedy w ogóle ulga za kompostowanie w Gdańsku została 
podjęta. W związku z powyższym ta uchwała określa tylko i wyłącznie zmianę okresu, 
czyli nie mamy ulgi od lutego 2021 w wysokości 3 groszy, tylko mamy od 1 lutego 
2020 r. i to wszystko.      
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
Następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Co nam to daje, że od 2020 roku? Mamy mniejsze 
koszty?   
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Nie, mieszkańcy będą mieli większa ulgę. My po prostu albo tą nadpłatę, bo im się 
utworzy nadpłata z uwagi na tą uchwałę, albo ją przeznaczymy na poczet przyszłych 
ich należności na gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź jeżeli będą chcieli 
to możemy te pieniądze im zwrócić, czyli mieszkańcy, ci, którzy deklarowali od tego 
okresy kompostowanie będą mieli tą ulgę wyższą.    
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Czyli dzięki temu pójdzie do nich informacja, że jest obniżka od 2020 roku za 
kompostowanie i ci, którzy rzeczywiście kompostowali, były odbierane śmieci to 
będą mieli ulgę? Dobrze rozumiem?    
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak jest.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Dziękuję. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Będą mieli jakby wstecz zamiast jednego grosza będą mieli trzy grosze i tą różnicę 
będziemy zwracać bądź trzymać na poczet przyszłych wpłat.  
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak jest.  
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 968. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 
0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
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zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 968. (Opinia nr 38-7/264-
52/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

PUNKT – 9 
 

Opiniowanie 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. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.137.2021). 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: korzystając z obowiązku i tak zmiany wszystkich wzorów deklaracji z 
uwagi na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów 
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, która określa, że do 
końca września tego roku tego typu dokumenty muszą ulec zmianie, ponieważ nie 
mogą one zawierać imienia ojca i matki. W związku z powyższym musieliśmy te 
wszystkie druki zmienić i korzystając z tej okazji przy okazji zmiany terminu czyli 
wydłużenie tego terminu określającego ulgę za kompostowanie odpadów 
komunalnych wyrzuciliśmy określenie stawki ulgi czyli te 3 grosze. Chodzi oto, żeby 
usprawnić proces składania raz, że deklaracji, a dwa gdyby ewentualnie na przyszłość 
miała by ta stawka ulec zmianie to ona nie będzie wywoływała konieczności zmiany 
deklaracji właśnie w tym zakresie i to jest cała zmiana w tych uchwałach.    
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
976. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku 
nr 976. (Opinia nr 38-7/265-53/2021).  
 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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PUNKT – 10 
 

Opiniowanie 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. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.141.2021). 
 

Pani Ewa Jarowicz – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt 
uchwały.  
Powiedziała: Druk 980 jest to projekt uchwały dotyczący dokapitalizowania spółki 
GIS kwotą 1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji 
polegającej na wybudowaniu kompleksu budynków 5 z 58 lokalami mieszkalnymi przy 
ul. Ogińskiego. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2022, a ten 1 mln zł będzie 
przeznaczony na przygotowanie tej inwestycji. Pozostała kwota 2 600 000 zł Gmina 
Miasta Gdańska dokapitalizuje spółkę w roku następnym. Dziękuję.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
980. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru 
Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 980. (Opinia nr 38-7/266-
54/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

PUNKT – 11 
 

Opiniowanie 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. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.142.2021). 
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Pani Ewa Jarowicz – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt 
uchwały.  
Powiedziała: Kwota 19 312 000 zł przeznaczona na dokapitalizowanie spółki Motława 
dotyczy 3 inwestycji. Jest to przebudowa budynku przy ul. Kurzej 14 i 15/16, w 
wyniku którego miasto pozyska 14 lokali mieszkalnych. Inna inwestycja dotyczy 
rozbudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczyglej 4. Pozyskamy 
21 lokali mieszkalnych i budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 55 
lokali. Ta kwota będzie przekazywana spółce etapowo w zależności od potrzeby, 
także stwierdziliśmy, że zapiszemy to w jednej uchwale i będziemy ją później 
etapować i przekazywać sukcesywnie spółki. Środki te zabezpieczone zostały w 
budżecie na 2021 r. Dziękuję.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie powiedział: ze swojej strony chciałbym podziękować, że w dalszym ciągu 
inwestujemy w budowę tych mieszkań społecznych w przypadku TBS Motława. One 
są jak najbardziej potrzebne, co też widzimy, że ta lista kolejkowa w ostatnich 
latach się skraca. Coraz krócej czeka się w Gdańsku na mieszkanie więc to bardzo 
cieszy i bardzo się cieszę, że kolejne budynki w mieście Gdańsku w ramach tych 
projektów będą powstawały. Z mojej strony to wszystko. Nie widzę zgłoszeń 
radnych, przejdziemy do głosowania.   
 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego 
w druku nr 981. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru 
Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 981. (Opinia nr 38-7/267-
55/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

PUNKT – 12 i 13 
 

Opiniowanie 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. 
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.143.2021). 
 

Opiniowanie 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 983. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.144.2021). 
 

Pani Ewa Jarowicz – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekty 
uchwał.  
Powiedziała: druk 982 i 983 generalnie dotyczą tego samego zagadnienia i jest to 
dokapitalizowanie też Motławy. W przypadku druku 982 dotyczy to inwestycji przy 
Szczyglej. Natomiast 983 to dotyczy Kurzej. Są to kwoty może niewielkie, ale w 
lutym tego roku pani Prezydent złożyła wniosek do KZN-u o bezzwrotne wsparcie 
tych inwestycji i w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Krajowy Zasób 
Nieruchomości Miasto Gdańsk otrzymało 10% bezzwrotnego wsparcia na te 
inwestycje, jednakże ustawa o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego nakazuje te 10% przekazać na kapitał zakładowy spółki obejmując 
nowe udziały w tej spółce i te dwie uchwały dotyczą właśnie tych dwóch inwestycji 
i wypełnienia warunków ustawy. Z racji tej, że musimy to przesłać, że zostało 
wszystko spełnione dlatego mamy takie niewielkie kwoty, ale w osobnych uchwałach.     
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektów uchwał, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod po kolei pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał druku nr 982 oraz druk nr 
983. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru 
Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 982. (Opinia nr 38-7/268-
56/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru 
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Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 983. (Opinia nr 38-7/269-
57/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

PUNKT – 14 
 

Opiniowanie 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. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.145.2021). 
 

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: szanowni państwo jeżeli chodzi o spółkę GIWK to chcielibyśmy prosić o 
pozytywną opinię w kontekście dokapitalizowania tejże spółki kwotą 264 000 zł 
celem realizacji postanowień wynikających z budżetu obywatelskiego. Chodzi o 
sfinansowanie i wybudowanie przez tę spółkę zdrojów i zamgławiaczy. Zamgławiacz 
będzie posadowiony na Skwerze Ireny Jarockiej. Jeżeli chodzi o zdrój uliczny to na 
terenie Skweru również Ireny Jarockiej, ale także na terenie Parku Oliwskiego oraz 
Placu Inwalidów Wojennych. Bardzo proszę o pozytywną akceptację uchwały.     
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie powiedział: chciałem podziękować, że te pomysły się pojawiają i, że one 
będą realizowane szczególnie patrząc teraz w tych gorących dniach dostęp do 
zamgławiacza czy chociażby do wody ze zdroju to jest bardzo pożądane i bardzo się 
cieszę, że ta instalacja się w mieście Gdańsku rozrasta co też przyczynia się do 
mniejszej ilości plastiku, kupowanej wody w butelkach, więc ma to wiele aspektów, 
także bardzo dziękuję, że te inicjatywy w dalszym ciągu są podejmowane.  
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 984. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 984. 
(Opinia nr 38-7/270-58/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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PUNKT – 15 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie opłaty miejscowej – druk nr 975.  

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 24 czerwca 2021 r. – sprawa BRMG.0006.136.2021). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy 
przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: szanowni państwo projekt uchwały w sprawie zmiany opłaty miejscowej 
dotyczy uaktualnienia wszystkich inkasentów opłaty miejscowej. Część osób 
fizycznych się wykruszyła, ale powstali również nowi przedsiębiorcy, także załączniki 
obydwa zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych mamy uaktualniony. Chciałam 
tylko przypomnieć dla państwa wiedzy, że stawka za opłatę miejscową to jest 2,41 
zł i dotyczy każdej rozpoczętej doby wszystkich osób, które są w celach 
turystycznych, wypoczynkowych czy szkoleniowych. Plan na ten rok mamy 1,6 mln 
zł. Wykonanie dość małe to jest 117 000 zł więc liczymy na sezon, że po prostu 
nadrobimy to wykonanie. Ubiegły rok zamknął się w okolicach 1,5 mln zł, więc jest 
szansa, żebyśmy ten plan zrealizowali.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
975. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 975. 
(Opinia nr 38-7/271-59/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

PUNKT – 16 
 

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. – sprawa BRMG.0006.148.2021). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy 
przedstawiła projekt uchwały.  
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Powiedziała: Szanowni państwo, uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska dotyczy zmian w zakresie i dochodów i wydatków. 
Przede wszystkim dokonujemy zmian dochodów majątkowych dotyczących zadań 
majątkowych. Dotyczy to 5 projektów. Korygujemy kwotę 18 011 000 zł, którą 
przesuwamy na lata 2022-2023, a dotyczy takich przedsięwzięć jak:  
Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. 
Meteorytowej i Elbląskiej, 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych, 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych sportowych, 
Pomorskie Szlaki Kajakowe, 
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego.  
Również dokonujemy zmian dochodów bieżących dotyczących zadań bieżących 
pochodzących ze środków Unii Europejskiej i to dotyczy dziewięciu przedsięwzięć: 
Aktywni obywatele w europejskich miastach, 
Nowe przedsięwzięcie CO4CITIES działania koordynujące i nadzorujące system 
edukacji, 
Gdańsk pod żaglami wiedzy,  
Housing First, 
Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingami, 
Pracownicy 30+. Program Aktywizacji zawodowej mieszkańców, 
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej 
integracji II. 
Z najważniejszych zmian zwiększamy w przyszłym roku o 1 834 000 zł i jest to 
związane właśnie z dokumentacją przy ul. Meteorytowej jak również dodatkowymi 
pracami przy ul. Elbląskiej. 
Górki Zachodnie rozbudowa portu jachtowego. Tutaj zwiększamy limit o 40 tys. zł w 
tym roku. 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych. 
Zmniejszamy w tym roku o 36 mln zł i zwiększamy w przyszłym roku 19 mln zł, w 
2023 r. 17 mln zł.  
Jeśli chodzi o Pomorskie Szklaki Kajakowe tu jest przesuniecie kwoty 380 tys. zł, 
czyli zmniejszamy w tym roku, zwiększamy w przyszłym roku. Planowany termin 
rozpoczęcia prac to jest II kwartał 2022 roku i jest to spowodowane korespondencją 
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, tutaj zmniejszamy kwotę 
7 221 000 zł i zwiększamy w roku 2023, a więc następuje przesunięcie okresu 
realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Związane jest to z remontem konstrukcji 
Długiego Pobrzeża w Gdańsku.  
Jak również wcześniej omawiane przez pana Kitlińskiego system MEVO, a więc tutaj 
dokładamy własne środki. Przedsięwzięcie zamyka się kwotą 64 397 000 zł. Wydłuża 
się czas realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2028.  
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W przedsięwzięciu adaptacja budynków przy ul. Szpaki na potrzeby Środowiskowego 
Centrum Profilaktyki zwiększamy limit o 600 tys. zł w tym roku i o 1,9 mln zł w 
przyszłym roku.  
Jeszcze z ważniejszych spraw rozbudowa ul. Kartuskiej. Tutaj szanowni państwo 
dostaliśmy subwencję o 9 211 000 zł większą, a więc uwalniamy środki własne, które 
zostały już zaangażowane do I etapu prac tej inwestycji i tym samym będziemy 
zmniejszać kredyt.  
Jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia to nowym przedsięwzięciem jest projekt 
realizowany w ramach Programu URBACT III i jest w 70% współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CO4CITIES. 
Jeszcze ważnym zadaniem jest również przedsięwzięcie Rozwój strefy płatnego 
parkowania na terenie Miasta Gdańska. Ustala się limit wydatków w tym roku 
2 860 000 zł, w przyszłym roku również ta sama kwota i tutaj planujemy zakup 260 
sztuk parkometrów na terenie Śródmieścia.  
To wszystko z głównych zmian jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową. 
Dziękuję bardzo.        
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
987. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 987. (Opinia nr 38-7/272-60/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

PUNKT – 17 
 

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. – sprawa BRMG.0006.149.2021). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy 
przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: szanowni państwo najważniejsze zmiany w budżecie miasta Gdańska na 
ten rok dotyczą i dochodów i wydatków. Najpierw omówię grupę dochodową. Jeśli 
chodzi o wpływy z tytułu dywidendy od Saur Neptun Gdańsk i GPEC to urealniamy 
kwotę dywidendy, która wcześniej została zaplanowana dla GPEC-u na 8,5 mln zł, a 
faktyczny wpływ został na poziomie 9 096 000 zł. Dla Saur Neptun Gdańsk plan był 
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6 300 000 zł, natomiast wykonanie dywidend jest o 212 000 zł większe, a więc w 
sumie 808 832 zł jest zwiększenie właśnie z tytułu dywidend. 
Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację programu rządowego o czym 
była już mowa i dotyczy ul. Kurzej i Szczyglej. To jest kwota 1 348 551 zł również 
stanowią dochód, który zostanie potem przekazany do spółek i Motławy i TBS-u 
właśnie na nowe inwestycje lokali mieszkalnych. Dotacje na projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej korygujemy o 16 885 000 zł do 
prognozowanych wpływów i po stronie również wydatków. Jak również po stronie 
dochodowej kwota 9 211 688 zł, którą otrzymaliśmy jako subwencja dotycząca 
rozbudowy ul. Kartuskiej. Również zwiększamy dochody dodatkowe realizowane 
przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z tytułu opłat w strefie parkowania parkingów 
nadmorskich to jest kwota 220 000 zł.  
W Wydziale Środowiska zwiększamy kwotę o 5 500 000 zł za korzystanie ze 
środowiska. W wydziale tym z tej kwoty 3,5 mln zł przekazujemy na realizację zadań 
właśnie związanych z Wydziałem Środowiska na usuwanie odpadów 1 380 000 zł. Są 
to odpady na gruntach miejskich, gdzie nie możemy tego finansować z systemu 
gospodarki odpadami. Musza być to dodatkowe środki. Przepisy na to nie pozwalają. 
Nasadzenia zieleni 650 000 zł oraz 1 mln zł na likwidację ogrzewania węglowego dla 
Gdańskich Nieruchomości oraz zakup samochodu specjalistycznego z wyposażeniem 
dla Straży Miejskiej kwota 290 880 zł.  
Po stronie wydatków zwiększamy dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 
400 375 zł na zadania związane z bezdomnością, a więc zapewnienie miejsc 
noclegowych.  
W Wydziale Gospodarki Komunalnej zabezpieczamy kwoty na opłaty za usługi wodne 
to jest kwota 1 184 000 zł oraz na wypłatę odszkodowań za lokale socjalne na mocy 
wyroków sądowych. Jest to kwota 300 000 zł.  
Wspomniana kwota po stronie dochodów jak również po stronie wydatków kwota 
220 000 zł na strefę płatnego parkowania, a więc tutaj zatrudnienie osób, instalacje, 
przyłącza. Ostatnia pozycja dotyczy zadań inwestycyjnych. Jest to dosyć ładnie ujęte 
w uchwale, żeby państwu pokazać jakie, bo to jest duża kwota, jakie w Wydziale 
Projektów Inwestycyjnych kwota 52 mln zł, jest pokazane które zadania zostały 
kwoty przesunięte z roku bieżącego na rok 2022, 2023, także w sumie jest korekta 
na 52 mln zł, 33 mln zł przechodzi na rok przyszły i na 2023 r. 28 mln zł. Także o to 
będziemy również jeśli się tutaj nic nie zmieni plus subwencja, którą otrzymaliśmy 
na Kartuską, o te kwoty będziemy zmniejszać prawdopodobnie w tym roku kredyt, 
także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.      
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Mam pani Skarbnik pytanie na temat tego 
dofinansowania do Kartuskiej te 9 mln zł. To jest w tym roku otrzymane?   
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
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Tak, w tym roku. Dostaliśmy dodatkową subwencję 9 211 000 zł. Także będziemy 
realizować bez tej subwencji w przyszłym roku.  
  

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji 
Z jakiego to jest funduszu?  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Subwencja ogólna.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji 
Dziękuję bardzo. 
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 988. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 988. (Opinia nr 38-7/273-61/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

PUNKT – 18 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Korespondencji do Komisji nie ma. Czy ktoś z państwa ma wolne wnioski? Zgłoszeń 
nie widzę, przejdziemy do sprawdzenia obecności. 
 

Radny Krystian Kłos – obecny 
Radny Jan Perucki – obecny 
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna 
Radny Michał Hajduk – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 
Radna Teresa Wasilewska - obecna 

 

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
Koniec -  godz. 17:20 

Przewodniczący 
Komisji Strategii i Budżetu RMG 

 
 Krystian Kłos 

Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska 


