BRMG.0012.60.2021/KSiB

PROTOKÓŁ NR 39–8/2021
Z trzydziestego dziewiątego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 23 sierpnia 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 39 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 – nie dołączył do posiedzenia
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska – obecna
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych
samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 1007.
Przedstawia: Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z
Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1017.
Przedstawia: Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z
Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1018.
Przedstawia: Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
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4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznawania pomocy repatriantom zaproszonym przez Gminę
Miasta Gdańska do osiedlenia się na terenie Gdańska – druk nr 1019.
Przedstawia: Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1016.
Przedstawia: Pan Tomasz Gałązka – Dyrektor Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
– druk nr 1008.
Przedstawia: Pan Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę nr
XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. 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 1015.
Przedstawia: Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie umorzenia
należności z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie od należności
przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu
czynszu najmu, czynszu dzierżawnego, jak również rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z tytułu
czynszu najmu, czynszu dzierżawnego w stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami oraz innych podmiotów używających komunalne lokale użytkowe
– druk nr 1020.
Przedstawia: Pan Przemysław Piotr Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdańska –
Gdańskim Nieruchomościom samorządowemu zakładowi budżetowemu z tytułu
najmu lub bezumownego korzystania z lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska, komórek, garaży oraz gruntów
administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości – samorządowy zakład
budżetowy, a nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej –
druk nr 1021.
Przedstawia: Pan Przemysław Piotr Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 1022.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
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11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1023.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

12. Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 roku.
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

13. Wnioski Komisji Strategii i Budżetu RMG do budżetu Miasta Gdańska na rok 2022.
14. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
W związku z brakiem zmian w porządku obrad Przewodniczący przeszedł do omawiania
pkt 1.

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planów

finansowych

dla

wydzielonych

rachunków

dochodów

własnych

samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 1007.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.168.2021).
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, po raz kolejny już dostosowujemy
tak na dobrą sprawę tylko załącznik obowiązującej uchwały do aktualnie obowiązującej
sieci oświatowej, a dokładnie tej sieci, która będzie obowiązywać od 1 września tego roku
czyli od nowego roku szkolnego. Chodzi o dwa zespoły przedszkolne, które decyzją
państwa radnych zostały już w tym roku utworzone z połączenia przedszkoli, przedszkola
nr 2 i nr 22 oraz przedszkola 11 i przedszkola nr 71. Oba te zespoły rozpoczną swoje
funkcjonowanie w sieci oświatowej od 1 września tego roku, a więc w tym zakresie również
konieczna jest zmiana załącznika obowiązującego do tej uchwały. 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 1007.

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 - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
1007. (Opinia nr 39-8/274-62/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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PUNKT – 2 i 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z
Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1017.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.178.2021).
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z
Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1018.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.179.2021).
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekty uchwał.
Powiedziała: Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu, chciałabym
zreferować od razu dwa druki druk nr 1017 i 1018, ponieważ te druki są ze sobą tożsame.
Różnicuje je tylko kwestia konkretnej rodziny, która kryje się pod uchwałą, która była
uchwałą zapraszającą rodziny z Republiki Kazachstanu przyjęte w marcu tegoż roku. Oba
druki określają zakres pomocy finansowej, która co do zasady w poprzednich latach
również była udzielana przyjeżdżającym rodzinom na ten pierwszy okres po przyjeździe
do Gdańska. Dwie rodziny, które zostały zaproszone tak jak wspominałam w marcu, jedna
rodzina przyjechała w dniu wczorajszym, druga rodzina przyjedzie jutro. Te rodziny od
momentu przyjazdu będą mogły rozpocząć wszystkie przygotowania do tego, żeby móc
zaangażować się w życie społeczne i zarówno poszukiwać zatrudnienia, podnosić
kwalifikacje językowe, czy ubiegać się o miejsce w szkole dla dzieci, natomiast pomoc
finansowa, która idzie z poziomu budżetu państwa dla tych rodzin przychodzi zawsze z
opóźnieniem ze względu na to, że te formalności możemy rozpocząć dopiero po
przyjeździe rodzin, tym bardziej jest to utrudnione w tej chwili dlatego, że jedna z rodzin
jest od razu objęta kwarantanną po przyjeździe. Mieszkania, które są zabezpieczone dla
rodzin wymagają również doposażenia. Wiem, że rodziny przyjeżdżają bardzo mocno
ograniczając swój dotychczasowy majątek, w związku z tym konsekwentnie od lat po
zaproszeniu tych rodzin wspieramy je finansowo. W tym roku propozycją jest, aby pomoc
została podwyższona. W poprzednich latach na jednego członka rodziny było to 7000 zł.
W tym roku proponujemy, żeby ta kwota wynosiła 10 000 zł na jednego członka rodziny,
co oznacza w obu przypadkach 3-osobowych rodzin po 30 000 zł takiej pomocy na
początek życia w Gdańsku. Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie obu druków.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i
poprosił o przedstawienie pokrótce tych rodzin w kilku zdaniach, co to są za rodziny, w
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jakim składzie, w jakim wieku, z jakiej części Kazachstanu do nas trafiają, jeżeli oczywiście
pani dyrektor takie informacje posiada.
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Oczywiście posiadam. To są tak jak wspomniałam dwie 3-osobowe rodziny. Małżeństwo
w obu przypadkach z synami 12-latkiem i 8-latkiem. W jednej rodzinie są to osoby
przygotowane do tego, żeby aktywnie szukać zatrudnienia czy to w przedszkolu, jedna z
pań ma doświadczenie jako opiekunka w przedszkolu czy też w prowadzeniu księgowości.
Jej mąż z zawodu jest kapitanem statków rzecznych natomiast pracował jako mechanik
samochodowy. Tu ciekawa też sytuacja dlatego, że rodzina przyjeżdża do Polski,
natomiast w Polsce już przebywa ich córka, która w tej chwili studiuje biotechnologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Druga rodzina zaś ma przygotowanie
informatyczne, z wykształcenia pani jest inżynierem systemów komputerowych. Pan ma
też przygotowanie jeśli chodzi o kwestie naprawy komputerów. Tutaj jest trudniejsza
sytuacja jeśli chodzi o stan zdrowia dziecka, które będzie wymagało dodatkowego
wsparcia i takie wsparcia też staraliśmy się zabezpieczyć, także rodzina przyjeżdża i od
razu zostanie wpięta w odpowiednie wsparcie, żeby zabezpieczyć dziecku leki i bieżącą
opiekę lekarska. Nie wiem, czy te informacje są wystarczające.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję pani dyrektor za przybliżenie tych dwóch rodzin. Bardzo się cieszymy, że Gdańsk
po raz kolejny przyjmuje dwie rodziny i obejmuje je opieką, szczególnie na tym
początkowym etapie, kiedy potrzebują tego wsparcia do aklimatyzacji w nowym miejscu
zamieszkania, także tutaj bardzo dziękuję za to wsparcie. Tutaj kwota, która też wzrasta.
Wiemy, że koszty życia po prostu rosną i też te środki muszą być dopasowane do bieżącej
sytuacji gospodarczej, także z mojej strony uwag nie ma. Witam radnego Jana Peruckiego,
także teraz już obradujemy w komplecie.
Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1017.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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
1017. (Opinia nr 39-8/275-63/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie
projektu uchwały zawartego w druku nr 1018.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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
1018. (Opinia nr 39-8/276-64/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznawania pomocy repatriantom zaproszonym przez Gminę
Miasta Gdańsk do osiedlenia się na terenie Gdańska – druk nr 1019.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.180.2021).
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Dziękuję za pozytywne zaopiniowanie poprzednich dwóch druków,
natomiast druk 1019 w sprawie określenia formy wsparcia, wysokości i trybu
przyznawania pomocy repatriantom zaproszonym przez Gminę Miasta Gdańska do
osiedlania na terenie Gdańska to ujednolicenie i zmiana pełnego zakresu wsparcia, które
jako gmina chcemy proponować nowo przybyłym mieszkańcom. Pierwsza zmiana, która
dotyczy tego zakresu to określenie, Gdańsk zgłasza gotowość przyjmowania 4 rodzin
rocznie co wiąże się z wynajęciem na czas nieoznaczony maksymalnie właśnie 4 lokali
mieszkalnych z zasobu gminnego, pomoc w znalezieniu zatrudnienia na terenie miasta
Gdańska, wsparcie w załatwianiu różnych spraw urzędowych i administracyjnych,
zapewnienie miejsca w przedszkolu czy w żłobku, udzielenie jednorazowej pomocy
finansowej i tu jest też istotna zmiana, ponieważ dotychczas tą pomoc określaliśmy przed
przyjęciem rodzin. W tej chwili ta całościowa zmiana pozwoli nam w momencie
zaproszenia od razu określić, że tą pomoc finansową również będziemy chcieli
jednocześnie przyznawać. Określiliśmy poziom możliwego wsparcia jeśli chodzi o
możliwość doposażenia lokali czy kwestia pomocy choćby w zakresie tłumaczeń
niezbędnych dokumentów, które są na początku pobytu osobom potrzebne. Jest to
uchwała porządkująca dotychczasowe wsparcie lekko je rozszerzająca, ale przede
wszystkim określająca, że będzie to dotyczyło wsparcia do 4 rodzin rocznie. Jednocześnie
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też będą wygasały wcześniejsze dwie uchwały, które w mniej precyzyjny sposób, ale
przede wszystkim najmniej czytelnie dla rodzin, które rzeczywiście opierają decyzje o
przyjeździe do konkretnego miasta w oparciu o przyjęte rozwiązania na poziomie
lokalnym. W tej chwili nasza propozycja jest dużo bardziej czytelna, konkretna i dająca
możliwość realnie określenia czym to wsparcie w praktyce będzie. Bardzo proszę o
pozytywne zaopiniowanie tegoż druku. 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 1019.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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
1019. (Opinia nr 39-8/277-65/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1016.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.177.2021).
Pan Tomasz Gałązka – Dyrektor Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu, przekazanie
nieruchomości gminnych na rzecz Prokuratury, na rzecz Skarbu Państwa wpisują się w
pomysł, który powstał już wiele lat temu. Pomysł ten tzw. centrum sprawiedliwości, idea
ta pojawiła się już w czasach, kiedy prezydentem był Ś.P. Paweł Adamowicz. Obok
istniejących już instytucji, budynków zajmowanych przez Policję, Areszt czy Sądy ma
pojawić się budynek przeznaczony dla Prokuratury Regionalnej i Prokuratury Okręgowej.
Z pism, które otrzymaliśmy od Prokuratury Regionalnej wynika, że pragną już uzyskać
pozwolenie na budowę w marcu przyszłego roku i przekazanie tej nieruchomości jest w
formie właśnie uchwały, jest takim elementem nieodzownym, aby w pierwszym etapie
mogli już zacząć tą inwestycję. Dlaczego w formie darowizny? W formie darowizny dlatego,
że darowizna ta jest celowa, ściśle określony cel, czyli budowa budynków Prokuratury
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Regionalnej i Okręgowej i jest to też takie wyjście dla nas awaryjne, że w przypadku jeżeli
ta inwestycja nie zostanie ukończona mamy możliwość odwołania darowizny. Dlaczego
nie w formie zamiany? Dlatego, że nie ma nieruchomości, które mają taką samą wartość,
nie ma tej ekwiwalentności i nie chcemy, żeby jakieś organa kontroli zarzuciły nam
niegospodarność gdyby okazało się, że nasza nieruchomość jest tańsza niż nieruchomość,
która miałaby być przedmiotem zamiany z Wojewodą. Ponadto miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na tych terenach on determinuje
tam usługi wymiaru sprawiedliwości i tutaj ta budowa, ta inwestycja wpisuje się w tą ideę.
Ponadto Prokuratura posiada na dzień dzisiejszy w trwałym zarządzie nieruchomości
sąsiednie i brakuje im po prostu do „zamknięcia tematu” tych dwóch działeczek, które
stanowią własność Gminy Miasta Gdańska. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie
projektu uchwały.
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 1016.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Tomasza Gałązkę – Dyrektora Biura ds. Nieruchomości –
Inwestycji Miejskich, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie
- 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
1016. (Opinia nr 39-8/278-66/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
– druk nr 1008.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.169.2021).
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w
Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panie i panowie radni, pragnę
przedstawić założenia do zmiany uchwały druk nr 1008. Podstawową przesłanką do
zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad taryfowych jest chęć utworzenia dodatkowego
nowego kanału dystrybucji zakupu biletów komunikacji miejskiej. W tej chwili bilety na
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komunikację miejską można kupić m. in. w punktach obsługi klienta, biletomatach, bądź
też przez Internet, natomiast świat idzie do przodu, praktycznie miliony Polaków posiadają
telefon komórkowy, dlatego też chcemy umożliwić naszym pasażerom, aby mogli
kupować bilety poprzez aplikacje mobilne czy to przez telefon, czy też karnet, bilety
zarówno jednoprzejazdowe, czasowe jak i imienne bilety okresowe dlatego stosowne
zapisy w uchwale powinny być zmienione.
Drugą przesłanką do zmiany zapisów uchwały są przyjazdy tramwajem wodnym. Tzw.
tramwaj wodny od jakiegoś czasu formalnie przestał być już uznawany jako przejazdy
środkami gminnego transportu zbiorowego drogą wodną organizowanego przez miasto
Gdańsk. Zadanie to jest realizowane przez Gdański Ośrodek Sportu jako usługa
turystyczna, dlatego też stosowne zapisy w uchwale winny być uchylone. Pozostałe zapisy
są to drobne korekty doprecyzowujące lub porządkujące istniejące już zapisy w uchwale.
Bardzo dziękuję i proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały druk nr 1008.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dzień dobry. Chciałam zapytać czy bilety również będzie można nabyć w kioskach ruchu
tak jak to było zawsze?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w
Gdańsku
Te zapisy, które w tej chwili zmieniamy umożliwiają dokonywanie zakupu biletu przez
aplikacje mobilne, natomiast w kioskach ruchu uchwała mówi, że w kioskach ruchu taka
sprzedaż jest możliwa i w niektórych punktach z osobami, z którymi mamy podpisane
umowy ta sprzedaż jest wykonywana.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dziękuję pani bardzo. Rozumiem, że tak jak to było kiedyś można było łączyć bilety, bo
przez ten ostatni czas tego nie można było czynić, także wracamy jakby do przeszłości,
łączymy bilety i spokojnie możemy podróżować, tak?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w
Gdańsku
Możemy kupić bilet drogą tradycyjną, czyli kupić bilet taki papierowy i kasować go w
kasowniku, na wybranych liniach możemy kupić bilety za pomocą tzw. OPS-a czyli takiej
karty kredytowej i bilety okresowe można kupić przez Internet, a teraz również będziemy
mogli kupić też przez aplikacje mobilne.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Bo tam jest też taka zmiana, że można się po prostu przesiadać w ciągu godziny, bo też
było tak, że był jeden bilet na jedną trasę.
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Są bilety godzinne i są bilety na jedną trasę.
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w
Gdańsku
W zależności od tego jaki bilet kupimy. Możemy kupić bilet na jeden przejazd, czyli
wsiadamy do pojazdu, kasujemy, wysiadamy i ten bilet już jest nieważny. Jeżeli kupimy
bilet na godzinę czasu to od momentu skasowania w pierwszym pojeździe przez godzinę
czasu możemy się wielokrotnie przesiadać, tak samo jak bilet 24-godzinny.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Chciałam się tylko upewnić. Dziękuję pani 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 1008.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Agnieszkę Wasik – Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty
w druku nr 1008. (Opinia nr 39-8/279-67/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

PUNKT – 7
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę nr
XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. 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 1015.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.176.2021).
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry
państwo radni, bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie zmiany do uchwały, o której
wspomniał pan przewodniczący. Zmiana dotyczy 3 elementów. Kilka miesięcy temu
spotykaliśmy się z państwem, żeby przedstawić wniosek o wprowadzenie tekstu
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jednolitego dla tej uchwały w skrócie dotyczącej strefy płatnego parkowania. Życie płata
figle. Zanim przeprowadziliśmy ten proces wprowadzono kilka zmian w przepisach
ogólnopolskich, które wymagają dostosowania w chwili obecnej naszej uchwały. Przede
wszystkim od 1 czerwca tego roku zmianami w przepisach prawo o ruchu drogowym m.
in. te, które wprowadziły zmiany pierwszeństwa na przejściach dla pieszych były też inne
zmiany i jedna z nich dotyczy zrównoważenia kart osoby niepełnosprawnej z kartą tzw.
kartą kombatanta czyli wydawaną członkom korpusu weteranów walk o niepodległość
Rzeczpospolitej Polskiej, o których mowa we właściwej ustawie. Nasza zmiana zrównuje
także posiadaczy tych kart kombatanckich z posiadaczami kart osób niepełnosprawnych
w zakresie parkowania w tzw. kopertach, miejscach zastrzeżonego postoju w strefach
płatnego parkowania oraz oczywiście w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Jest to
pierwsza może najważniejsza zmiana.
Druga zmiana dotycząca wydawania kart N+ czyli tych naszych gdańskich kart dla osób
niepełnosprawnych. Propozycja jest, żeby rozszerzyć je o niepełnosprawność krążeniową
i

chorób

oddechowych

oznaczonych

symbolem

07S

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności. Wynika to z przepisów wprowadzonych w kwietniu ubiegłego roku,
które rozszerzyły o ten symbol także pewne elementy w ramach jednej z ustaw
covidowych,

karta

osoby

niepełnosprawnej

została

rozszerzona

również

o

niepełnosprawności wynikające z tego symbolu, także też to zrównujemy w naszej
uchwale.
Ostatnia, trzecia zmiana, zgodnie z obecnymi zapisami uchwały kartę przedsiębiorcy w
strefach płatnego parkowania mogą ubiegać się przedsiębiorcy jedynie na podstawie
wpisu do listy, czy do rejestru CEIDG – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
natomiast okazuje się, że nie wszystkie rodzaje działalności są tam wpisywane. Nie ma na
przykład komorników, nie ma notariuszy. Proponujemy rozszerzyć ten zapis o możliwość
ubiegania się nie tylko na podstawie tego wpisu do tej listy, o której wspomniałem, ale
także na podstawie Regonu lub innych rejestrów osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Bardzo proszę o przyjęcie tej zmiany uchwały. 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 1015.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Tomasza Wawrzonka – Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Zarządu
Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
1015. (Opinia nr 39-8/280-68/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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PUNKT – 8
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie umorzenia
należności

z

tytułu

odsetek

ustawowych

za

opóźnienie

od

należności

przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu
czynszu najmu, czynszu dzierżawnego, jak również rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z tytułu
czynszu najmu, czynszu dzierżawnego w stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami oraz innych podmiotów używających komunalne lokale użytkowe
– druk nr 1020.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.181.2021).
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedmiotowa uchwała tak de
facto stanowi kolejną odsłonę pomocy miasta Gdańska udzielanej przedsiębiorcom,
którzy prowadzą swoją działalność w miejskich lokalach użytkowych. W związku z
pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej
miasto podjęło szereg działań zmierzających do wsparcia przedsiębiorców i zachowania
miejsc pracy. Jednym z takich działań było m. in. wstrzymanie działań windykacyjnych
kierowanych do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Uchwała skierowana jest
tym samym do firm, które z różnych względów nie korzystały z wcześniejszych propozycji
i ulg w postaci m. in. obniżenia czynszu do złotówki. Uchwała też stanowi domknięcie
dotychczas podjętych działań w okresie od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku
zmierzających do zaniechania obciążania przedsiębiorców powstałymi w związku z
opóźnieniami w regulowaniu należności. Łączna kwota odsetek od należności z tytułu
najmu to ok 620 tys. i propozycja zakłada umorzenie naliczonych odsetek w konsekwencji
podpisania z miastem ugody na spłatę należności podstawowych. Wnioski zgodnie z
uchwałą będzie można składać do 31 października. 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 1020.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7
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głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
1020. (Opinia nr 39-8/281-69/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT – 9
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie

wprowadzenia

programu

restrukturyzacji

należności

pieniężnych

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdańska –
Gdańskim Nieruchomościom samorządowemu zakładowi budżetowemu z tytułu
najmu

lub

bezumownego

korzystania

z

lokali

wchodzących

w

skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska, komórek, garaży oraz gruntów
administrowanych

przez

Gdańskie

Nieruchomości

–

samorządowy

zakład

budżetowy, a nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej –
druk nr 1021.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.182.2021).
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Szanowni państwo, w zaprezentowanym projekcie uchwały zmiany mają
charakter techniczny i dotyczą m. in. doprecyzowania okresów wierzytelności, których
dotyczy restrukturyzacja czy też sposobu ustalenia wartości należności, od których zależy
zakwalifikowanie dłużnika do udziału w programie. Kolejna zmiana dotyczy dookreślenia
warunków wnoszenia bieżących opłat i ma ona na celu umożliwienie udziału w programie
jak największej ilości osób, które dzisiaj takie zadłużenie posiadają. Tutaj zdecydowaliśmy
się też na dokonanie takiej korekty przed uruchomieniem całej kampanii informacyjnej.
Mamy ją rozpisaną na 3 takie podstawowe etapy i pierwszy etap to będzie wysyłanie
informacji pisemnej do wszystkich osób, które mogłyby skorzystać z takiego programu.
Jest to ponad 3000 obecnych użytkowników czy też najemców gminnych lokali. Kolejny
etap to chcielibyśmy podjąć kontakt telefoniczny z tymi osobami, które nie odpowiedziały
na pierwsze pisemne informacje i trzeci etap już zakłada kontakt osobisty czyli tutaj
administratorzy czy też przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości udadzą się w teren do
osób, które nie odpowiedziały na pierwszy i drugi etap, także też jesteśmy przygotowani
jeżeli chodzi o wdrożenie całego programu i tylko czekamy na te drobne korekty, które
chcemy właśnie wprowadzić zaprezentowanym projektem uchwały. 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 1021.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
1021. (Opinia nr 39-8/282-70/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

PUNKT – 10
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 1022.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.183.2021).
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Witamy panią Skarbnik i jakby miała pani informację pod ręką jak wygląda sytuacja z
wpływami do budżetu wobec planu na ten rok, kilka zdań, byłbym bardzo wdzięczny.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dwie grupy, grupę dochodów, czyli
wprowadzamy dodatkowe dochody i to są dochody związane z realizację projektów o
charakterze bieżącym, projektów miękkich. I tak wprowadzamy łącznie 6 701 000 zł w
rozbiciu na 3 lata, w bieżącym roku 453 000 zł niemal, w przyszłorocznym budżecie
4 584 000 zł, w roku 2023 1 664 000 zł. Te środki w kolejnych zmianach proponujemy
przeznaczyć na zwiększenie wydatków właśnie na realizację projektów, które przynoszą
nam te dochody. Dodatkowymi nowymi dochodami są dochody na realizację projektu
Cała Naprzód III do zabezpieczonych wcześniej środków jako wkładu własnego na
realizację projektu dokładamy środki pochodzące z dotacji. Podobnie w projekcie Housing
First najpierw mieszkanie zwiększamy dochody w 2022 roku zmniejszając w 2021.
Korygowane są harmonogramy realizacji wydatków na 3 projekty rewitalizacyjne mimo,
że projekty rewitalizacyjne to były głównie wydatki inwestycyjne to tutaj aktualizujemy
harmonogramy na realizację komponentu miękkiego w ramach tych projektów i mówimy
o rewitalizacji Biskupiej Górki, rewitalizacji Nowego Portu oraz rewitalizacji Oruni. Również
w projekcie Gdańsk miastem Zawodowców aktualizowany jest harmonogram wydatków i
to co najważniejsze, najistotniejsza zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej to jest
nowe przedsięwzięcie, dodaje się projekt o nazwie Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV.
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Ustala się nowy limit wydatków na lata 2022-2023 i tak w 2022 jest to kwota 3 575 000 zł,
w 2023 r. to jest 1 083 000 zł. Łączna wartość projektu 4 658 000 zł z czego 85% pochodzi
ze środków Unii Europejskiej, pozostała kwota to są środki z funduszu pracy finansowane
poza budżetem miasta. To są wszystkie zmiany o jakie wnosimy w zakresie Wieloletniej
Prognozy Finansowej. 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 1022.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – 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 1022. (Opinia nr 39-8/283-71/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

PUNKT – 11
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1023.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z
26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.184.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: zmiany w budżecie oprócz tych, które wynikają ze zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej to po stronie dochodów wprowadzamy środki pochodzące z części
oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych
szkołach podstawowych. Jest to kwota 216 000 zł. Wprowadzamy również środki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z
przeznaczeniem na realizację Programu Czyste Powietrze. Jest to kwota 16 000 zł. My jako
Gdańsk przygotowujemy się do obsługi tego zadania, które będzie finansowane właśnie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani Skarbnik przepraszam, jak już jesteśmy przy tej ochronie czy środki na obsługę tego
zadania będą zwrócone miastu? Czy to miasto będzie ponosić koszty obsługi wniosków,
które będą składane?
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie
finansowania właśnie też realizacji tego zadania, czyli obsługi, ponieważ nie była znana
skala tego przedsięwzięcia nie wiemy ile to będzie nominalnie, ale mamy zagwarantowane
przynajmniej pokrycie części wydatków poniesionych na obsługę tego zadania.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Kolejne środki to wpłaty firm Decathlon i Ringer Axel Springer Polska w kwocie niemal
19 000 zł w związku z realizacją kampanii Rowerowy Maj. Bardzo poważna zmiana po
stronie dochodów to dochody realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni i w tej
kwocie największy udział jest z dodatkowej opłaty za nieuiszczone opłaty za parkowanie
pojazdów w strefie płatnego parkowania to jest kwota 1 000 800 zł. Łącznie dochody
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wzrastają o kwotę 2 150 000 zł. Kolejne zwiększenie
wpływów za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 380 000 zł i drobniejsze dochody:
dochody realizowane przez Hevelianum w ramach umów sponsoringowych, dochody
realizowane przez Gdański Ośrodek Sportu w kwocie 55 863 zł w związku z już
planowanymi do uzyskania przychodami za postój jachtów przy przystani jachtowej w
Sobieszewie czyli niedawno oddana nowa przystań finansowana ze środków Unii
Europejskiej, dochody realizowane przez placówki oświatowe na projekty prowadzone
przez szkoły. To jest kwota 252 000 zł. Jeśli chodzi o dochody to są to najważniejsze
pozycje. Środki z dochodów przeznaczamy na poszczególne zadania i tak w Biurze
Prezydenta ds. Sportu zwiększa się plan wydatków w Gdańskim Ośrodku Sportu właśnie
z przeznaczeniem na utrzymanie przystani kajakowej w Sobieszewie przez Gdański
Ośrodek Sportu. Korekty wydatków omówione wcześniej w Wieloletniej Prognozie
Finansowej wydatków realizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska w ramach rewitalizacji
Oruni, rewitalizacji Nowego Portu i Biskupiej Górki. W Biurze Energetyki właśnie
odpowiedź na wcześniej zadane pytanie 16 000 zł są to środki na prowadzenie punktu
konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programów Czyste Powietrze. Zadanie to
będzie prowadziło nowe biuro powołane w ramach struktury organizacyjnej Urzędu
Miasta czyli Biuro Energetyki. W Wydziale Środowiska środki z dodatkowych dochodów za
korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska w związku z dodatkowymi dochodami właśnie za korzystanie z tego
środowiska, więc to monitoring i propagowanie działań proekologicznych oraz
interwencje i ochrona ludności realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego. W Wydziale Rozwoju Społecznego zwiększa się wydatki o kwotę 807 000 zł i
to są środki właśnie pozyskane z dodatkowych dochodów. Środki z subwencji oświatowej
zwiększają wydatki o kwotę 216 000 zł. W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni
równowartość z dodatkowych wpływów ze strefy płatnego parkowania w kwocie
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1 850 000 zł przeznacza się odpowiednio: 500 000 zł na nasadzenia drzew, 350 000 zł na
zabezpieczenie zimowe zieleni, 150 000 zł na inwentaryzację drzewostanu pod kątem
zwalczania jemioły, 150 000 zł na zakładanie łąk bylinowych, 150 000 zł na odtworzenie
lasów zdewastowanych przez nielegalne poszukiwanie bursztynu, 340 000 zł na pokrycie
kosztów wynagrodzeń dodatkowych etatów utworzonych w Gdańskim Zarządzie Dróg i
Zieleni, 210 000 zł na wyposażenie stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pracowników.
W Gdańskim Urzędzie Pracy koryguje się plan wydatków o 51 000 zł zmniejszając plan
wydatków w tej jednostce. W Wydziale Projektów Inwestycyjnych przenosi się środki w
kwocie 55 362 zł przeznaczając je na infrastrukturę towarzyszącą transportowi
miejskiemu czyli wymianę uszkodzonych w wyniku kolizji tablicy systemu informacji
pasażerskiej na przystanku Przeróbka oraz na zwiększenie wydatków przeznaczonych na
usuniecie szkód na terenie żłobka. Są to środki uzyskane z polisy ubezpieczeniowej. W
Hevelianum zwiększamy plan wydatków o 58 515 zł z przeznaczaniem na działania
promocyjne Hevelianum, na usługi związane z drobnymi naprawami, wyposażenie sali
warsztatowej w Domu Zdrojowym, są to środki pozyskane od sponsorów. Również 24 600
zł na wyposażenie interaktywnej pracowni edukacyjnej. To wszystkie zmiany w zakresie
budżetu.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i powiedział: chciałbym dopytać jeszcze raz o te wpływy z
podatków jak to wygląda, żeby wiedzieć, na czym stoimy.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Jeśli chodzi o podatek PiT wpływy z podatku PiT są niezagrożone. Dla przypomnienia plan
z PiT ustalony na ten rok był wyższy o ok 11% w stosunku do planowanego wykonania
zeszłorocznego PiT-u. Na dzień dzisiejszy wpływy przekraczają te 11%, wiec jest
bezpiecznie. Jeśli chodzi o CiT tuj jest na pograniczu, na razie wpływy tegoroczne są o 2%
wyższe niż w zeszłym roku, więc CiT mocno wyhamował po zeszłorocznej epidemii. Jeśli
miałabym diagnozować dlaczego, to prawdopodobnie dlatego, że przedsiębiorcy
inwestują i tworzą fundusze inwestycyjne, być może też korzystają z ustawy o estońskim
CiT-ie, który właśnie umożliwia ulgi czy niepłacenie CiT-u w zamian za tworzenie funduszu
inwestycyjnego. Podatek od nieruchomości idzie miarowo i jest też niezagrożony. Wpływy
z opłat są idealnie zsynchronizowane z wydatkami z opłat za odpady, czyli za tzw. śmieci i
mamy równowagę między wpływami, a wydatkami. Najgorzej realizowane są wpływy ze
sprzedaży biletów. Tak naprawdę nie wiem, czy osiągamy 60% planowanej i miesięcznej
realizacji dochodów i to będzie na pewno ta pozycja dochodowa, którą być może
będziemy korygować na koniec roku i jeśli nadal tak będą wyglądały te wpływy to tej kwoty
na pewno nie zrealizujemy. Wpływy za użytkowanie wieczyste już przekroczyliśmy plan,
więc w razie gdybyśmy szukali źródła sfinansowania np. ubytku z biletów to wydaje się, że
to będzie też dobre źródło finansowania. Myślę, że te najważniejsze pozycje dochodowe
omówiłam, a jeśli chodzi o inwestycje dochody ze środków unijnych dzisiejszy bilans
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wskazuje, że najprawdopodobniej część z tych dochodów zostanie przeniesiona na
kolejne lata. Nadal borykamy się z przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji
finansowanych ze środków unijnych. Zeszłoroczne zawieszenie nawet nie tyle inwestycji,
co po prostu przestoje i niedobór sił wykonawczych w trakcie epidemii spowodował, że
część wydatków została przeniesiona.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Mam prośbę, bo pani tak generalnie mówi o tych planach i wpływach jeżeli chodzi o
podatki, czy moglibyśmy usłyszeć o konkretach? To znaczy jakie to były dokładnie sumy,
bo w tej chwili pani podaje po 7 miesiącach jaki jest stan?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Tak po 7 miesiącach.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Jak to wygląda konkretnie to znaczy jaki był plan PiT, CiT, podatek od nieruchomości,
wpływy z opłat za odpady, generalnie takie rzeczy poproszę.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Jeśli chodzi o PiT plan na bieżący rok uchwalony to jest kwota 1 012 000 000 zł. Wykonanie
mamy 586 000 000 zł. CiT uchwalony na poziomie 109 000 000 zł. Mamy zrealizowany w
wysokości 83 000 000 zł. 2% więcej niż w porównaniu z zeszłym rokiem. Porównywałam o
ile wzrósł plan i jak wygląda to z wykonaniem z zeszłego roku, a CiT mamy mocno
obniżony. Tegoroczny plan CiT-u nie osiągnął pierwotnej wielkości uchwalonego CiT-u w
zeszłym roku na początku roku. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości plan uchwalony
to jest kwota 512 000 000 zł, wykonanie 317 000 000 zł. Bilety 115 000 000 zł plan,
wykonanie 46 000 000 zł na poziomie 40% po 7 miesiącach.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Co z tymi inwestycjami ze środków unijnych? Z jakiego powodu nam się to wszystko
przesuwa?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Dochody ze środków unijnych są pochodną realizacji wydatków, czyli dochody stanowią
refundację wydatków poniesionych i refundacje mają poślizg mniej więcej od 6 miesięcy
do roku, więc niezrealizowane wydatki w zeszłym roku w tym roku skutkują też mniejszym
poziomem wykonanie dotacji, ale to nie są utracone dochody, to są po prostu przesunięte
dochody na przyszły i kolejny rok. A na razie jeszcze nie korygujemy budżetu, po prostu
to już sygnalizuję co już obserwujemy.
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Mieliśmy mieć jakieś inwestycje w tym roku, bo przesuwaliśmy z ubiegłego roku to w takim
razie wygląda to niewesoło, tak? Nie da się zrealizować tego co planowaliśmy w związku z
tym brakiem wpływów? Dobrze rozumuję?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Inwestycje finansujemy i z nadwyżki operacyjnej i z dochodów unijnych, ale też z kredytów,
więc każdy wydatek, który przesuniemy na przyszły rok to na pewno będziemy korygować
zarówno dochody jak i zapotrzebowanie na kredyt, więc to też nie jest tak, że zabraknie
nam pieniędzy na inwestycje, albo ich nie zrealizujemy. Po prostu przesuniemy wydatki i
na przyszły rok, ale też planowany dług też przesunie się na kolejne lata, bo w bieżącym
roku jeszcze planujemy ok 300 mln zł kredytu na pokrycie, czyli zbilansowanie wydatków
inwestycyjnych.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dobrze, dziękuję.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję pani radna, dziękuję pani Skarbnik.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 1023.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – 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 1023. (Opinia nr 39-8/284-72/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Panie przewodniczący jeszcze jedna rzecz do pani Skarbnik. Kilka miesięcy temu pan
przewodniczący prosił panią Skarbnik o to, żebyśmy dostawali odpowiedzi na takie
pytania jak ja w tej chwili zadałam, a właściwie nawet trochę szerzej, żebyśmy dostawali
to na bieżąco. Dostajemy korektę budżetu i WPF-u, natomiast tych danych właśnie takich
na bieżąco czyli wpływy i wydatki i dochody bieżące nie dostajemy. Czy to jednak można
by było otrzymywać i to co dziś pani nam podała, czyli realizacja to też bym poprosiła na
maila.
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Dobrze. Mamy takie zestawienie robione zwykle koło 20-go dnia miesiąca po poprzednim
miesiącu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani Skarbnik prosimy członków Komisji o dodanie do adresatów, żebyśmy też informacje
finansowe mieli na bieżąco.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Dobrze.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję ślicznie, do zobaczenia na sesji, widzimy się na żywo.

PUNKT – 12
Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 roku.
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Dzień dobry państwu, witam serdecznie, budżet obywatelki jest jakby w takim
największym rozkwicie zawsze w tym okresie takim wakacyjnym, druga połowa roku,
zwłaszcza ten, który się rozpoczyna, ponieważ BO 2021 to pierwsza połowa roku to
przeważnie taki okres przygotowań, różnego rodzaju rozpoznanie terenu, wszystkich
uwarunkowań i dopiero teraz tak naprawdę te projekty wkraczają w jakąś taką większą
fazę realizacyjną. Tak dla ciekawości tylko, ponieważ niedawno też miałam na Kolegium
Prezydenta też przedstawialiśmy stan realizacji projektów budżetu obywatelskiego i też
pokazywałam taki slajd, może slajdu nie będę pokazywać, ale wspomnę o tym, że budżet
obywatelski ten 2021 przez to, że zmienił swój charakter i doszedł zielony budżet
obywatelski to też automatycznie wymusiło to zmianę ciężaru realizatorów budżetu i tak
do tej pory najwięcej projektów do realizacji zawsze miała Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdańska tak teraz te proporcje się nieco wyrównały i również Gdański Zarząd Dróg i
Zieleni ma bardzo dużo projektów do zrealizowania, głównie to są projekty zielonego
budżetu i takie standardowe bieżące remontowe, które zawsze też były, niemniej jednak
ta zmiana troszeczkę tych wykonawców też jest taką ciekawostką jeżeli chodzi o budżet
obywatelski i to będzie się pewnie utrzymywało dlatego, że zielony budżet obywatelski
dalej mamy, te kwoty się zwiększają i mieszkańcy patrząc po tym etapie składania
projektów też bardzo chętnie z tego zielonego budżetu korzystają, dużo takich projektów
jest złożonych, jeszcze trwa cały czas weryfikacja, niemniej jednak ten ciężar realizacji
projektów Gdański Zarząd Dróg i Zieleni będzie musiał jakby się do tego przyzwyczaić. Do
tej pory mieli po kilka projektów rocznie, teraz mają ok 40, wiec to jest jednak znacząco
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więcej. Te projekty też są przeważnie na etapie realizacji. Pościągałam sobie takie
szczegółowe raporty jeżeli państwo by chcieli to ja mogę je potem przesłać państwu po
spotkaniu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Ja bym miał też prośbę, bo pewnie ma pani tabelkę w Exelu na jakim etapie jest projekt,
czy jest pozwolenie na budowę, przetarg, takiego rodzaju dane.
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Poproszę o chwilę, ponieważ jestem dzisiaj pierwszy dzień po urlopie i mam to ściągnięte
na roboczo, my to przygotujemy w jedną tabelkę takie zestawienie i wtedy prześlę.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Mam taką prośbę, jakbyśmy mogli to otrzymywać przed posiedzeniem Komisji, żebyśmy
mogli też się z tym zapoznać i ewentualnie wtedy zadawać pytania, bo tak na bieżąco jest
ciężko, a wtedy będziemy mogli konkretniejsze pytania zadać.
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Proszę mi przypomnieć jak często temat budżetu obywatelskiego się pojawia, bo ja bym
sobie to wszystko jakoś skorelowała z naszymi raportami.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Cztery razy w roku, raz na kwartał.
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Na następnej Komisji będę przygotowywała taką tabelkę zbiorczą jeszcze przed Komisją i
będziemy to udostępniać i już nie będę musiała mówić konkretnie o każdym projekcie.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
My się zapoznamy i jak będą pytania konkretne to będziemy zadawać.
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Teraz takie zestawienie zrobię po, a przed następną Komisją już przed. W takim razie
skoro to wszystko prześlę to będzie mniej więcej wiadomo, ale generalnie rzecz biorąc
projekty z budżetu obywatelskiego jak mówię te z 2021 to jest faza różnej realizacji.
Częściowo są to etapy przygotowania, czy częściowo etapy zamówień publicznych,
częściowo realizacja. Przeważnie jeżeli to są te projekty inwestycyjne, które są w Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdańska to one jednak się rozciągają na okres 2-letni, bo te zadania
coraz mniej są proste i szablonowe tak naprawdę zgłaszane przez mieszkańców, więc te
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etapy przygotowań zdecydowanie są dłuższe, a też jeszcze Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdańska stara się jak najbardziej wciągnąć wnioskodawców w te konsultacje dotyczące
realizacji projektów i sama czasami uczestniczę w takich spotkaniach i wiem, że czasami
to jest kilka spotkań z wnioskodawcą, żeby jakiś projekt taki większy przygotować, dlatego
te etapy przygotowań czasami wyglądają długo, ale są chyba konieczne, żeby potem to
zadanie zrealizować w taki sposób jak sobie to wnioskodawca czy mieszkańcy zażyczyli.
Oczywiście nie ukrywam, że są też projekty, które z uwagi na rosnące koszty są
zmniejszane zakresy, bo już nie nadążają te kwoty, które zostały przegłosowane z
kwotami, które teraz obowiązują na rynku, więc część projektów trzeba z wnioskodawcami
omawiać i niejednokrotnie prosić o pewne rezygnacje z jakiejś części zakresu, albo
czasami szukamy środków z innych źródeł np. udało nam się w przypadku Suchanina
porozumieć z Radą Dzielnicy Suchaniono i Suchanino z własnych środków np. dołożyło do
jednego z projektów, które realizują Gdańskie Nieruchomości, bo dzięki temu ten zakres
można zrealizować jeszcze w pełniejszej formie. Także różne są czasami indywidualne
przypadki. Mamy przypadki projektów, które gdzieś się przeciągają z uwagi na
uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Wiem, że taki całkiem sympatyczny projekt z
zielonego budżetu obywatelskiego Super ławka, zresztą przy Biurze Rady, przy tym
przystanku na Hucisku, tam został zgłoszony projekt takiej długiej ławki, ponieważ tam
wszyscy siadają na tym murku. Niestety uzgodnienia z konserwatorem bardzo się
przeciągają i niewykluczone, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w tym roku tego projektu
nie zdąży zrealizować mimo, że to nie jest jakiś duży projekt, także te uzgodnienia się
czasami przeciągają w czasie i różnie to się czasami kończy.
Jedna z rzeczy około budżetowych, które gdzieś myślę, że o tym warto wspomnieć i też
chcemy uporządkować to na pewno każdy z państwa gdzieś zauważył tablice, które stoją
przy inwestycjach budżetu obywatelskiego i te czerwone tablice, które mówią, fajnie, że
informują o zrealizowanych projektach, niemniej jednak w Parku Św. Barbary mamy taką
już kuriozalną sytuację, że w jednym miejscu mamy kilka tablic z różnych budżetów, czy
BO 2016, czy 2018, 2017. Chcemy te sytuacje uporządkować. Już nad tym pracujemy i
przede wszystkim polikwidowane będą te stare tablice takie białe, które już
niejednokrotnie są bardzo zniszczone i też tych tablic nie będziemy namnażać, tylko
będziemy wymieniać jakby tło, żeby nie zastawić tych zrealizowanych projektów tablicami.
Także takie kwestie około budżetowe, ale myślę, że warto to uporządkować, żeby nie
zaśmiecać za dużo miasta tymi tablicami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do której już
jest decyzja i projekt, który mieliśmy zawieszony z budżetu obywatelskiego BO 2020 czyli
był to projekt w dzielnicy Kokoszki, w dzielnicy Kokoszki po niestety w jakiś sposób pewnie
nieuczciwym głosowaniu, albo tak zgłosiliśmy w każdym razie ten fakt, że istnieje
podejrzenie nieuczciwego głosowania, zgłosiliśmy do Prokuratury. Ta sprawa została po
długich miesiącach została zakończona umorzeniem, więc w zasadzie nie mamy tutaj
żadnej decyzji, która by wskazywała czy były jakieś nieprawidłowe głosowania czy nie. W
tej sytuacji w zasadzie nie pozostaje nam nic innego jak po prostu przekazać projekt do
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realizacji, więc projekt bezpieczne chodniki i parkingi naszej dzielnicy, który był trzymany
w rezerwie, czekaliśmy na decyzję, zostanie w takim razie przekazane do zrealizowania.
To z takich nowości jeżeli chodzi o projekty. Myślę, że taką szczegółową tabelkę to państwu
wyślę. Jeżeli by były pytania co do konkretnych projektów to oczywiście jesteśmy do
dyspozycji. Przepraszam, że tak właśnie powiem to dzisiaj w skrócie, ale jak mówię jestem
dzisiaj pierwszy dzień po urlopie i też jakoś ten czas dzisiaj mi się wypełnił różnymi
tematami, ale na pewno takie zestawienie szczegółowe państwu przygotujemy i
prześlemy, a na przyszłość będziemy przesyłali. Mam taki w miarę spokój jeżeli chodzi o
stan realizacji projektów. Wiem, że tam zespół w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
działa. Zarząd Dróg i Zieleni, jesteśmy w stałym kontakcie, więc nie widzę jakiś takich
mocnych zagrożeń co do realizacji projektów oprócz oczywiście jakiś przesunięć czy
pewnych cięć w przypadku, gdy przekraczamy te kwoty.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Widzę, że zgłasza się radny Perucki bardzo proszę.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Dziękuję. Mam pytanie dotyczące właśnie tego ostatniego projektu wymienionego, czyli o
Kokoszkach, bo faktycznie to jest nowość jeżeli chodzi o tą decyzję Prokuratury i pierwsza
kwestia zasadnicza jest urealnienie kosztów tego projektu czy będziemy mogli po dwóch
latach jeżeli dobrze pamiętam faktycznie go zrealizować w takim zakresie w jakim był we
wniosku, bo te koszty po prostu w międzyczasie mocno podrożały realizacyjne. Drugie
pytanie dotyczy terminu realizacyjnego, bo wiadomo tego pierwotnego nie dotrzymamy z
wielu przyczyn, bo chyba w grudniu właśnie mija ten termin i czy w takim razie dajemy
sobie i informujemy i możemy taką w przestrzeń publiczną informację podać, że np. do
końca 2023 roku ten projekt zostanie zrealizowany? Myślę, że to są takie dwa kluczowe
pytania, czyli do kiedy nadajemy termin realizacyjny oczywiście nowy, ale tutaj czujemy się
usprawiedliwieni siłą rzeczy i dwa czy już wiadomo, że ten projekt będzie musiał zostać
skonsultowany na nowo z wnioskodawcą w celach ewentualnych jakiś cięć, bądź też w
celu np. z naszej strony jakiejś decyzji o dofinansowaniu większym tego projektu?
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Jeszcze w tej chwili nie umiem odpowiedzieć na to pytanie czy ten projekt będzie wymagał
większych kosztów, bo przekażemy to teraz do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
celem właśnie opracowania dokumentacji i wtedy faktycznie wyjdzie nam koszt tego
projektu. Tam była kwota 347 000 zł i faktycznie, zresztą tak jak w przypadku nie tylko tego
projektu to zagrożenie zwiększenia kwoty jest. Natomiast myślę, że będziemy bardziej
wiedzieć pod koniec roku, albo na początku przyszłego, natomiast myślę, że realizacja jako
taka też nie chcemy teraz kolejnych dwóch lat, tylko tak naprawdę projekt można zacząć
już w tym roku zacząć przygotowywać dokumentację, tak, żeby realizacja była w przyszłym
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roku, także mam nadzieję, że uda nam się zamknąć ten projekt w przyszłym roku po
prostu. Natomiast co do kwoty to pewnie rzeczywiście nam wyjdzie po dokumentacji jak
w przypadku wielu innych projektów i wtedy pytanie czy ewentualnie z wnioskodawcą nie
będziemy negocjować zmiany zakresu, albo pytanie jak mocno by były przekroczone te
kwoty, bo czasami na pewne rzeczy z wnioskodawcą można się umówić, albo znaleźć
jakieś środki z jakiś innych oszczędności, ale każda sytuacja jest indywidualna i za każdym
razem trzeba do tego po prostu już na faktach podejść i zobaczyć z czym się mierzymy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani dyrektor za odpowiedź. Czy ktoś z ze strony państwa radnych ma
jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, także dziękujemy pani dyrektor. Prosimy o przesłanie
tych tabelek i żeby przed kolejnymi spotkaniami przesłać.
Pani Sylwia Betlej – p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z
Mieszkańcami
Oczywiście.

PUNKT – 13
Wnioski Komisji Strategii i Budżetu RMG do budżetu Miasta Gdańska na rok 2022.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Żaden wniosek ze strony członków Komisji nie wpłynął. Przypominam, że jeszcze państwo
radni będą mogli składać takie prośby o uwzględnienie różnych pozycji w budżecie. To się
będzie działo we wrześniu. Także też serdecznie zachęcam. Zgłoszeń ustnych także nie
widzę, także przechodzimy do kolejnego pkt.

PUNKT – 14
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Korespondencji do Komisji nie wpłynęła, ale chyba we wrześniu czeka nas Komisja ze
spółkami. Prawdopodobnie zrobimy ją 27 września, ale jeszcze będę państwa radnych
informował. Czy na ten moment ze strony państwa radnych są jakieś pytania, wnioski?
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Jeżeli chodzi o te wyniki spółek to jeżeli by się dało to zrobić wcześniej niż na tej naszej
komisji przed sesją. To zazwyczaj nam dużo czasu zajmuje, te wyniki spółek.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Prawda. Będę jeszcze w kontakcie, proszę o kilka dni i wtedy będę potwierdzał termin.
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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. 17:15
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