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BRMG-KPGiM-III.0012.63.2021 

 

Protokół Nr 32-7/2021 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta 
Gdańska, które odbyło się 24 sierpnia 2021 roku (wtorek), rozpoczęte o 
godz. 10:00- zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Powitał zebranych i sprawdził obecność członków Komisji: 
 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Początek 
obrad   

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

 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu 
(7), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i 
innych stanowisk. Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1. Lista 
obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 32 posiedzenie, i poinformował, że 
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, 
porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ponieważ nie było innych uwag i wniosków poddał pod głosowanie przyjęcie 
następującego porządku obrad: 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta 
Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska   w Zgromadzeniu 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 
wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia 
upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków 
Zgromadzenia – Druk Nr 1009. 

Przedstawia: Pani Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska  
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalania 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 
   
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 1022 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok 
– Druk Nr 1023 - w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 
roku 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 ds. Zarządzania 
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG  w sprawie 

wyrażenia zgody  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. 

Przedstawiają: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska Pan Piotr 
Kryszewski- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pan Przemysław 
Guzow - Dyrektor Gdańskich Nieruchomości - SZB 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG  zmieniającej 
uchwałę w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji 
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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. 

Przedstawiają: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, Pan Piotr 
Kryszewski- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pan Przemysław 
Guzow- Dyrektor Gdańskich Nieruchomości- SZB 
 
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta Gdańska – Druk Nr 1005. 

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
 
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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  
 
10. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zmiany po stronie najemcy w obowiązujące umowie najmu lokalu 
użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wróblewskiego w Gdańsku. 
Pismo: GN.NL.4121.132.2021.3024594 z dnia 22.07.2021 r.  

Przedstawia: Pan Przemysław Guzow - Dyrektor Gdańskich Nieruchomości- 
SZB 

 
11. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zaopiniowania ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
w drodze zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego położonego 
przy ul. Wita Stwosza 73, pom. 27 i 28. Pismo: 
GN.NL4120.68.2021.3029721 z 30.07.2021 r.  

Przedstawia: Pan Przemysław Guzow - Dyrektor Gdańskich Nieruchomości- 
SZB 
 
12. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego 
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przy ul. Krynicznej w Gdańsku. Pismo: WGK-II.7124.40.2021.IK.3015059 
z 22.07.2021 r.  

Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 

13. Wnioski Komisji do budżetu miasta Gdańska na 2022 rok.  
Przedstawiają: Członkowie Komisji 

 
14. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
Głosowanie przyjęcia porządku obrad: 
 

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

 
Porządek został przyjęty 7 głosami – jednogłośnie. 

 
PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska 
do reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych 
członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania 
głosów w imieniu członków Zgromadzenia – Druk Nr 1009. 
Przedstawia: Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 roku – sprawa BRMG.0006.170.2021. 
 
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1009 
powiedział m.in., że projekt uchwały związany jest ze zmianami kadrowymi, 
które miały miejsce w Urzędzie Miejskim i tutaj z końcem lipca na emeryturę 
przeszła dotychczasowa kierowniczka Referatu Ekonomicznego, która była 
oddelegowana dotychczas do reprezentowania miasta Gdańska w 
Zgromadzeniu. Obecnie, zgodnie z projektem uchwały reprezentantem 
będzie obecny Kierownik Referatu Ekonomicznego, czyli pan Łukasz Wroński.  
Jest to doświadczony pracownik w naszym urzędzie. Wcześniej też już 
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współpracował w ramach właśnie Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, tak, że jest to zmiana tylko i wyłączne 
podyktowana tutaj zmianami kadrowymi. Bardzo proszę o pozytywną opinię. 
Dziękuję.    
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy 
Prezydenta Miasta Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska   w 
Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej, wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia 
upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków Zgromadzenia – 
Druk Nr 1009. 
  
Głosowanie: 

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

 
Pan Radny Kazimierz Koralewski nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ 
miał problemy z połączeniem się w aplikacji Teams. 
 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Piotra Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 
1009. Opinia Nr 32-7/334/61/2021 
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PUNKT – 2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy 
środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat 
dodatkowych i opłat manipulacyjnych – Druk Nr 1008. 
Przedstawia: Pan Wojciech Siółkowski – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych 
Zarządu Transportu Miejskiego   
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.169.2021 
 

Pan Wojciech Siółkowski – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych 
Zarządu Transportu Miejskiego   
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 
Te zmiany wynikają głównie z potrzeby dostosowania zapisów uchwały do 
wymogów współczesnych technologii, bo dziś mówimy już nie tylko o kartach, 
jeśli mamy na uwadze sprzedaż biletów, trzeba mówić o nośnikach 
elektronicznych, bo wiadomo aplikacje, smartfony, tablety, a dzięki zmianie 
tych zapisów możemy dodawać kolejne kanały sprzedażowe, stąd też taka 
potrzeb uregulowania tych wszystkich kwestii również w uchwale. Poza tym 
mamy drobne zapisy porządkujące lub korygujące i uzupełniamy rozdział 3 
uchwały, to sprawia, że tramwaj wodny przestaje być formalnie uznawany za 
środek gminnego transportu zbiorowego, no bo też de facto nigdy takiej roli 
nie pełnił, był raczej produktem turystycznym niż środkiem komunikacji 
miejskiej. Bardzo proszę o przychylne potraktowanie zaproponowanych 
przez nas zmian. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos chciałbym się zapytać jak procentowo 
wygląda dopłata do komunikacji przez miasto, chyba jest to już 75%? 
 

Pan Wojciech Siółkowski – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych 
Zarządu Transportu Miejskiego   
Tak, to jest mniej więcej ten rząd wielkości. Nie potrafię w tej chwili co do 
procenta podać, ale ... 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Ale tak dokładamy około 75%. Druga sprawa. Bardzo byśmy jako Komisja 
prosili, bo tych zmian już trochę było, po wejściu w życie tych obecnie 
przedstawionych zmian o przygotowanie tekstu jednolitego tej uchwały. 
 

Pan Wojciech Siółkowski – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych 
Zarządu Transportu Miejskiego 
Tak, przygotowujemy się do tego i jeśli te zmiany obecnie proponowane 
zostaną uchwalone, to będzie przygotowany tekst jednolity.  
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo, właśnie o tym mówiłem. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma 
więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania zasad taryfowych, 
cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości 
opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych – Druk Nr 1008. 
 
Głosowanie: 

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

 

Pan Radny Kazimierz Koralewski nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ 
miał problemy z połączeniem się w aplikacji Teams. 
 

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Wojciecha Siółkowskiego – Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 1008. Opinia Nr 32-7/335/62/2021 
 

PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska - Druk Nr 1022 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu 
Miasta i Podatków 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.183.2021 
 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1022 - w 
zakresie działania Komisji powiedziała m.in., że są trzy przedsięwzięcia, które 
są związane ze zmniejszaniem bezrobocia. Pierwsze przedsięwzięcie, które 
nazywa się „Cała naprzód”. Jest to przedsięwzięcie istniejące, ale zwiększa się 
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limit wydatków w tym zadaniu w latach 2021- 2023. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia zwiększa się i wynosi 2.088.001 złotych. Celem projektu jest 
aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia lub osób 
pracujących, ale znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 
 
Kolejnym przedsięwzięciem, w którym dokonuje się zmian tj. „Zintegrowana 
inwestycja w talenty 3”. W tym przedsięwzięciu zmiana polega na 
zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2021 a zwiększeniu o taką samą kwotę 
w 2022 roku. Kwota, o której mowa tj. 165.968 złotych. Ta zmiana w limicie 
wydatków wynika z opóźnień związanych z epidemią covid i z tego powodu 
jest przesunięcie latami. 
 
I następne przedsięwzięcie, które jest całkowicie nowe, związane z 
bezrobociem, a nazywa się „Zintegrowana inwestycja w talenty 4”. 
Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wynosi 4.658.881 złotych. Z zakresu działania Komisji to są 
wszystkie zmiany w WPF. Proszę o pozytywne zaopiniowanie, dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? 
 

Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Miałem problemy z połączeniem, ale już jest wszystko w porządku. Nie mam 
uwag Panie Przewodniczący do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej uwag i głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 1022 – w 
zakresie działania Komisji. 
 

Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta X X Wstrzymała się 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X X Wstrzymał się 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią 
Agnieszkę Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 1022- w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 32-7/336/63/2021 

 
PUNKT – 4. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – 
Druk Nr 1023 - w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu 
Miasta i Podatków 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26 
sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.184.2021 
 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1023 – w 
zakresie działania powiedziała m.in., że po stronie dochodów mamy 
następujące zmiany. Zwiększamy plan wydatków na projekt, o którym 
mówiłam przy WPF, czyli „Cała naprzód” o kwotę 393.801 złotych. Ponadto w 
zakresie środków z Funduszu Racy na realizację działań prowadzonych przez 
Gdański Urząd Pracy. Z jednej strony zwiększamy plan dochodów o 121.804 
złote na działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii, natomiast zmniejszamy też środki z 
Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz 
pochodnych od wynagrodzeń, również w Gdańskim Urzędzie Pracy. 
Zwiększamy plan dochodów o dodatkowe dochody zrealizowane przez 
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni o kwotę 2.150.000 złotych oraz zwiększamy 
dochody zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, dodatkowe 
związane z wpływami z tytułu kar i odszkodowań i jest to kwota 44.526 
złotych. I odpowiednio w planie wydatków zwiększamy plan wydatków w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni o kwotę 1.850.000 złotych, i te środki mają 
być przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście. Dokonujemy zmian w 
wydatkach w GUP – zwiększamy plan wydatków o kwotę 121.804 złote na 
realizację działań związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii, i zmniejszamy plan wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne o 173.524 złote. Dochody dodatkowe 
zrealizowane przez ZTM przeznaczane są na zwiększenie planu wydatków w 
Wydziale Projektów Inwestycyjnych na wymianę uszkodzonych w wyniku 
kolizji tablicy informacji pasażerskiej ZTM na przystanku Przeróbka.   
Pozostałe zmiany szczegółowe zostały opisane w uzasadnieniu do uchwały, a 
te z zakresu działania Komisji omówiłam. Dziękuję bardzo i proszę o 
pozytywne zaopiniowanie. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji?  
 

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Mam pytanie dotyczące wpływów podatkowych, jak to się w ogóle w tej chwili 
przedstawia? Jakie są planowane do lipca, jakie są zrealizowane, tj. podatek 
PIT, CIT, podatek od nieruchomości? 
 
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
W takich kwotach przybliżonych. Plan PIT roczny jest w wysokości 1 miliarda 
12 milionów złotych, a wykonanie na koniec lipca wynosi 586 milionów 
złotych. Plan roczny CIT 109 milionów złotych, a wykonanie na koniec lipca w 
wysokości ok. 83 miliony złotych. Plan roczny podatku od nieruchomości 512 
milionów złotych, wykonanie 317 milionów złotych. To tyle z tych 
najgłówniejszych podatków. 
 

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Słyszałam, że ze sprzedaży biletów jest małe wykonanie? 
 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Plan roczny z biletów jest w wysokości 115 milionów złotych, a wykonanie 
wynosi 46 milionów złotych.  
 

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Dziękuję bardzo. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania.  
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – Druk Nr 1023 - w zakresie działania 
Komisji. 
 

Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta X X Wstrzymała się 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X X Wstrzymał się 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią 
Agnieszkę Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 
1023 - w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 32-7/337/64/2021 

 
PUNKT – 5. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 roku 
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 ds. Zarządzania 
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.176.2021 
 
Pan Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1015 
powiedział m.in., że wniosek, który składamy o pozytywne zaopiniowanie 
przez Komisje wynika ze zmian, które zaszły w przestrzeni legislacyjnej 
ogólnokrajowej i które w naturalny sposób przekładają się na zmiany 
dotyczące przedmiotowej uchwały. Przede wszystkim 1 czerwca bieżącego 
roku weszły zmiany w prawie o ruchu drogowym, między innymi te słynne 
zmiany dotyczące przejść dla pieszych, ale także zmiana, w której zrównano 
prawa i przywileje osób posiadających ogólnopolską kartę osób 
niepełnosprawnych z osobami posiadającymi tzw. kartę kombatanta. 
Zgodnie z ustawą o kombatantach jest wytypowana grupa uprawniona do 
posiadania takiej karty i zgodnie z tymi przepisami osoby posiadające kartę 
kombatanta mają prawo parkowania na tych niebieskich kopertach, 
miejscach zastrzeżonego postoju, które do tej pory były dedykowane tylko 
osobom niepełnosprawnym.   W celu uregulowania tego także na poziomie 
uchwały zostaje wprowadzona zmiana rozszerzająca możliwość bezpłatnego 
parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych także 
przez osoby posiadające kartę kombatanta. To jest pierwsza zmiana.  
 
Druga zmiana także wynika z przepisów ogólnokrajowych. W jednej z ustaw 
tzw. covidowych zostały osoby z niepełnosprawnością wynikającą z chorób 
układu oddechowego i krążenia, co jest oczywiście pokłosiem obecnej 
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sytuacji pandemicznej, czy oby przeszłej sytuacji pandemicznej otrzymały też 
takie uprawnienia jak do tej pory miały osoby z takimi 
niepełnosprawnościami jak niepełnosprawności ruchowe. Chcemy to 
wyrównać w uchwale dotyczącej, w skrócie Stref Płatnego Parkowania na 
terenie Gdańska i o kartę plus, tą naszą gdańską kartę osoby 
niepełnosprawnej. Będą mogły się ubiegać także osoby ze znaczną 
niepełnosprawnością, znaczoną symbolem 07S, czyli właśnie te osoby z 
chorobami układu oddechowego i układu krążenia.  
 

Natomiast trzecia zmiana, ostatnia zmiana, to już takie doświadczenia 
funkcjonowania SPP. Do tej pory przedsiębiorcy, którzy chcieli wykupić 
abonament, ten miesięczny, czyli kartę DGM albo DGR musieli przedstawić 
wyciąg, czy przedstawić dowód, że są wpisani na tzw. listę CEiDG, czyli osób 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W praktyce okazało się, 
że nie wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają taki 
obowiązek. Dotyczy to m.in. komorników czy notariuszy. Prowadzą pewną 
specyficzną działalność gospodarczą, ale nie mają takiego obowiązku, 
dlatego proponujemy rozszerzenie zapisów w uchwale o osoby wpisane na 
listę CEiDG, ale także mające Regon lub zarejestrowane w innym rejestrze 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. To są te trzy zmiany, 
które niesie obecna propozycja zmiany uchwały. Bardzo proszę Komisję o 
pozytywną opinię. Dziękuję bardzo.   
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze coś pan wspomniał, że ustawa odnośnie 
przejść dla pieszych się zmieniała, w jakiej kwestii? 
 

Pan Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Od 1 czerwca 2021 r. osoba wkraczająca na przejście dla pieszych uzyskała 
pierwszeństwo w stosunku do pojazdów. Jedni mówią, że to jest zupełnie 
nowe podejście, drudzy, że to zostało wprowadzone na poziom ustawy, co od 
lat funkcjonowało na poziomie Rozporządzenia. I jakby nie było w tej chwili, 
powiedzmy wkraczając na jezdnię mamy pierwszeństwo przed pojazdem. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Ja zawsze tak stosowałem i w większości podejrzewam w praktyce tak było. 
 

Pan Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Powiem w ten sposób, może to głupi zabrzmi, ale sam jestem ciekaw 
pierwszych rozstrzygnięć sądowych w sytuacjach, takich konfliktowych, bo w 
ocenie mojej i wielu inżynierów ruchu, te zapisy są takie bardzo elastyczne, 
jeżeli chodzi o interpretację, i sami jesteśmy ciekawi jak wymiar 
sprawiedliwości będzie do tych kwestii podchodził.  
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję, rozumiem. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy 
do głosowania. Zanim przejdę do glosowania też prosiłbym o sporządzenie 
tekstu jednolitego tej uchwały, też było tu dużo zmian i żebyśmy się w tym 
wszystkim nie pogubili. 
 

Pan Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Panie Przewodniczący, jak najbardziej. Kilka miesięcy temu przedstawiałem 
Państwu propozycje zmian w uchwale dotyczącej właśnie wprowadzenia 
tekstu jednolitego. Jak widać życie nie znosi próżni, gdzieś tam w 
międzyczasie weszły te zmiany w przepisach krajowych, o czym nie mieliśmy 
wiedzy, przygotowujemy tekst jednolity tej uchwały.  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Podejrzewam, że jeszcze nie raz będziemy tę uchwałę modyfikowali, ale tekst 
jednolity proszę przygotować. Chciałem jeszcze spytać o konflikt przy 
Jaśkowej Dolinie, czy w jakiś sposób ta sprawa została załatwiona? 
 

Pan Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w 
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Tak. Została rozstrzygnięta, myślę, że po myśli zainteresowanych 
mieszkańców. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
I to mi się podoba. Dziękuję, czyli wilk syty i owca cała. Przechodzimy do 
głosowania.  
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z 
dnia 27 lutego 2020 roku 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. 
 

Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Tomasza Wawrzonka – Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania w Gdańskim 
Zarządzie Dróg i Zieleni oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami 
za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku nr 1015. Opinia Nr 32-7/338/65/2021 
 

PUNKT – 6. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG  w sprawie wyrażenia 
zgody 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 Piotr Kryszewski- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.181.2021 
 
Pan Piotr Kryszewski- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1020 powiedział m.in., 
że przedmiotowa uchwała stanowi kolejną odsłonę pomocy miasta Gdańska 
udzielanej przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność w miejskich lokalach 
użytkowych. Wiadomo, że w związku z pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami 
w prowadzeniu działalności gospodarczej miasto w poprzednich miesiącach 
podejmowało szereg działań zmierzających do wsparcia przedsiębiorców i 
zachowania miejsc pracy.  
 
Jednym z takich działań było wstrzymanie działań windykacyjnych w stosunku do 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Przedmiotowa uchwała jest 
skierowana tym samym do firm, które z różnych względów nie skorzystały z 
wcześniejszych propozycji i ulg w postaci m.in. obniżenia czynszu do złotówki. 
Uchwała stanowi zatem takie zamknięcie dotychczas podjętych działań w okresie od 
marca 2020 roku do czerwca 2021 roku. Łączna wartość odsetek od należności z 
tytułu najmu to kwota około 620 tysięcy złotych. Nasza propozycja zakłada 
umorzenie naliczonych odsetek w konsekwencji podpisania ugody z miastem na 
spłatę należności podstawowych. Wnioski przedsiębiorcy będą mogli składać do 31 
października obecnego roku. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo.  
Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody  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. 
  

Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

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

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Piotra 
Kryszewskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 7 głosami 
za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 1020. Opinia Nr 32-7/339/66/2021 
 

PUNKT – 7. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG  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 Piotr Kryszewski – Dyrektor WGK 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.182.2021 
 

Pan Piotr Kryszewski- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1021 powiedział m.in., 
że zmiany mają charakter techniczny i dotyczą m.in. doprecyzowania okresu 
wierzytelności, których dotyczy restrukturyzacja, czy też sposobu ustalania wartości 
należności od których zależy zakwalifikowanie dłużnika do udziału w programie. 
Kolejna zmiana dotyczy dookreślenia warunków wnoszenia bieżących opłat i ma ona 
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na celu umożliwianie udziału w programie jak największej liczby osób do podjęcia 
spłaty zadłużenia. Tutaj zdecydowaliśmy się na drobne korekty, jeżeli chodzi o ten 
program, który został wprowadzony w listopadzie i też czekamy tutaj na 
wprowadzenie tych zmian do uchwały. Mamy przygotowaną też kampanię 
informacyjną kierowaną do samych dłużników, która składa się z trzech etapów. W 
pierwszym etapie chcielibyśmy skierować pisma informacyjne do ponad 3 tysięcy 
użytkowników lokali komunalnych. Następny etap zakłada kontakt telefoniczny z 
tymi osobami, z którymi nie będzie kontaktu po pierwszym etapie. Trzeci etap 
zakłada spotkanie, kontakt osobisty z tymi dłużnikami, którzy nie odpowiedzieli na 
wcześniejsze dwa etapy. I tak jak mówię, chcielibyśmy uruchomić całą kampanię 
informacyjną po wprowadzeniu tych drobnych korekt, które zostały dzisiaj Państwu 
przedstawione. Dziękuję.  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Dzisiaj są dwa druki, dwie uchwały. Jest to 
wyjście naprzeciw, pomocne mieszkańcom jak i przedsiębiorcom.  
 
Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania.  
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska RMG  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. 
 
Głosowanie: 

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

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Piotra 
Kryszewskiego - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 7 głosami 
za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 1021. Opinia Nr 32-7/340/67/2021 
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PUNKT – 8. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta Gdańska – Druk Nr 1005. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.166.2021 
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1005 
powiedziała m.in., że w maju przyjęliśmy projekt zmiany właśnie 
przedmiotowego Regulaminu i zgodnie z regulacjami ten projekt należy 
zaopiniować u organu opiniującego, czyli mówimy o Polskich Wodach i 
wówczas uzyskaliśmy uwagi do samego projektu, więc dokument, który teraz 
zostaje przyjęty jako Regulamin zawiera wszystkie uwagi, które zostały 
wniesione przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zmiana, 
jaka dotyczy w tym Regulaminie jest związana wyłącznie z kwestią warunków 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i warunków, które wydaje 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, więc jednym słowem mamy 
dostosowanie Regulaminu do zmiany ustawy prawa budowlanego i 
niektórych innych ustaw.  
W związku z powyższym proszę o pozytywną opinię do przedstawionego 
projektu uchwały. Dziękuję  

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska RMG zmieniającej uchwałę w sprawie 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Gdańska – Druk Nr 1005. 
 

Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską- Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 7 
głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały – zawarty w druku nr 1005. Opinia Nr 32-7/341/68/2021 
 

PUNKT – 9. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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  
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 26 sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.177.2021 
 
Pan Tomasz Gałązka – Dyrektor Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1016 
powiedział m.in., że przekazanie nieruchomości gminnych na cele 
Prokuratury wpisują się w ideę powstania tzw. Centrum Sprawiedliwości.  
Idea ta jest już, że tak powiem od kilkunastu lat co najmniej. Już za czasów św. 
pamięci Pawła Adamowicza był taki pomysł. W 2010 roku radni miasta 
Gdańska uchwalili plan miejscowy dla tych przedmiotowych nieruchomości, 
który zakłada, że mają tam być usługi Wymiaru Sprawiedliwości. Obok 
istniejących dziś budynków Policji, Aresztu Śledczego czy Sądu mają powstać 
tam budynki Prokuratury Regionalnej i Okręgowej. Dlaczego w formie 
darowizny? Dlatego, że darowizna ta jest celowa. Celem jest tutaj budowa 
budynków dla obsługi Prokuratury. Darowizna również z tego powodu, że w 
przypadku, jeżeli cel nie zostanie zrealizowany, możemy tą darowiznę 
odwołać. Nie zamiana, bo stwierdziliśmy, że przy zamianie trudno znaleźć 
nieruchomość o ekwiwalentnej wartości. Tak, że tutaj najlepszym 
rozwiązaniem jest właśnie ta darowizna. 
 
Tak jak powiedziałem wcześniej, plan determinuje zabudowę pod Wymiar 
Sprawiedliwości. Sąsiednie nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, są 
już oddane w trwały zarząd Prokuratury, tak, że zostały tylko te dwie działki 
gminne, które mamy nadzieje przekazać jak najszybciej na rzecz Skarbu 
Państwa. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie projektu uchwały. 
Dziękuje bardzo.  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. To są te działki, gdzie był Monar Izba Wytrzeźwień. Czy są 
głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska– Druk Nr 1016. 
 

Głosowanie: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

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

 

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Wojciecha 
Gałązkę – Dyrektora Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za – jednogłośnie - przyjęła 
i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w 
druku nr 1016. Opinia Nr 32-7/342/69/2021 

 
PUNKT – 10. 

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany po 
stronie najemcy w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego 
zlokalizowanego przy ul. Wróblewskiego w Gdańsku.  
Przedstawia: Pani Magdalena Juncewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości SZB 
 

Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: GN.UN.4121.132.2021.3024594 z 22.07.2021 r. stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 
Opinia Nr 32-7/343/70/2021 
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PUNKT – 11. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zaopiniowania ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym w 
drodze zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego położonego przy ul. 
Wita Stwosza 73, pom. 27 i 28.  
Przedstawia: Pani Magdalena Juncewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości SZB 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: GN.NL4120.68.2021.3029721 z 30.07.2021 r. stanowi załącznik nr 
5 do protokołu.  
 
Opinia Nr 32-7/344/71/2021 
 

PUNKT – 12. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego 
przy ul. Krynicznej w Gdańsku.  
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 

Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: WGK-II.7124.40.2021.IK.3015059 z 22.07.2021 r. stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu.   
 
Opinia Nr 32-7/345/72/2021 

 
PUNKT – 13. 

Wnioski Komisji do budżetu miasta Gdańska na 2022 rok.  
Przedstawiają: Członkowie Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Przechodzimy do zgłaszania wniosków do projektu budżetu na 2022 rok. 
Członkowie Komisji otrzymali wnioski, które były kierowane do Prezydent 
Miasta Gdańska w zeszłym roku. 
 

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Mam pytanie, bo w zeszłym roku był zgłoszony wniosek dotyczący Parku 
Reagana. Pani Prezydent odpowiedziała, że to będzie w następnych latach 
realizowane. Czy możemy te zeszłoroczne wnioski powtórzyć? 
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Radny Kazimierz Koralewski- członek Komisji 
Wnioski jako Komisja musimy złożyć do 15 września, więc musimy je 
przegłosować. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Oczywiście. Mam propozycję taką, żebyśmy jako Komisja te wnioski, które nie 
zostały przyjęte i zrealizowane w zeszłym roku powtórzyć, a jeśli ktoś będzie 
miał jeszcze inne wnioski, to przesłać drogą e mailową do p. Eli, więc 
proponuję żebyśmy te wnioski powtórzyli i dopiszę te wnioski, które Państwo 
prześlecie drogą e mailową.  
 

Ustalenia: Wnioski Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków – zadań do projektu budżetu 
miasta Gdańska na 2022 rok, które były zgłoszone w zeszłym roku plus te 
wnioski, które ewentualnie prześlecie Państwo drogą e mailową: 
 

1. Zagospodarowanie w Parku Regana terenów objętych w planie 
zagospodarowania 0126, MPZP Pasa Nadmorskiego rejon ciągu pieszego na 
przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku, karta 018 i karta 015. Jest 
to część Parku Regana pozostająca jeszcze nie zagospodarowana. 
 

2. Remont boiska sportowego znajdującego się na terenach miejskich będących 
w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, położonego w kwartale ulic Bzowej i 
Bydgoskiej (działki nr 492, 497/28, 498/2 obręb 16). Komisja wnosi o remont 
nawierzchni tego boiska, wymianę bramek wraz z montażem siatek oraz 
ustawienie obok boiska małej architektury w postaci 4 ławek i koszy na 
śmieci.  

 

Komisja pragnie nadmienić, że boisko, o którym jest mowa, jest jedynym w 
okolicy ogólnodostępnym, nie zamykanym obiektem sportowym, z którego 
codziennie korzystają dzieci i młodzież nie tylko z Przymorza Małego, ale 
również i z okolic. 
     

3. "Organizacja", budowa parkingu dla pacjentów, odwiedzających i 
pracowników UCK w rejonie, w ciągu ulicy Smoluchowskiego w Gdańsku.  
 

4. Dokończenie remontu ulicy Jana Pawła II na odcinku między ulicami 
Rzeczypospolita i Hynka. 

 

5. Remont ul. Obrońców Wybrzeża, stary odcinek od ul. im. Lecha Kaczyńskiego 
do Komisariatu Policji). 
 

6. Remont ul. Czarny Dwór wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. im. Lecha 
Kaczyńskiego do ul. Jana Pawła II. 
 

7. Remont nawierzchni ul. Malczewskiego wraz z chodnikami. 
 

8. Remont nawierzchni ul. Otwartej bez chodników. 
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9. Remont schodów z wykonaniem oświetlenia - zejście z osiedla przy ul. 
Kurpińskiego do ul. Kolonia Zręby. 

 

10. Kompleksowa rewaloryzacja Pustego Stawu wraz z parkiem - w dzielnicy 
Stogi. 

 

11. Utworzenie nowego bulwaru łączącego Stogi i Krakowiec – 
zagospodarowanie ul. Nad Brzegiem i ul. Mewy na potrzeby pieszych i 
rowerzystów. 

 

12. Modernizacja ulic i chodników: ul. Falck Polonusa, ul. Tamka, ul. Kłosowej, 
ul. Skiby, ul. Wrzosy, ul. Szpaki, niezmodernizowanej części ul. Zimnej, a 
także ul. Kaczeńce i ul. Ugory. 

 

13. Modernizacja ciągów pieszych z Oruni na Orunię Górną - poprawienie 
komfortu przejścia pomiędzy ul. Piaskową, ul. Granitową i ul. Perłową oraz 
ul. Diamentową a ul. Emilii Hoene. 

 

14. Budowa basenu dla Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu. 
 

15. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 na Lipcach. 
 

16. Odtworzenie parku Ferberów na Lipcach. 
 
 

17. Budowa nowych schodów na wale kanału Raduni – na wysokości przystanku 
Niegowska. 

 

18. Wykonanie bezkolizyjnego przejazdu przez magistralę kolejową w ciągu 
ulicy Łanowej na Olszynce. 

 

19. Budowa bezkolizyjnych przejazdów przez magistralę kolejową na Oruni. 
 

20. Budowa strefy rekreacji ze skateparkiem przy Szkole Podstawowej nr 61 na 
Przeróbce. 

 

21. Modernizacja ul. Dickensa, ul. Jana Christiana Andersena oraz ul. Siennej. 
 

22. Remediacja Szańca Zachodniego w Nowym Porcie i utworzenie tam parku. 
 

23.  Urządzenie zaniedbanego placu zabaw u zbiegu ulic Wałowa - Rybaki Górne. 
Wyposażyć plac w małą architekturę typu ławki kosze na śmieci oraz 
umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania 
psów, spożywania alkoholu itd. Zarządcą terenu są Gdańskie Nieruchomości 
Samorządowy Zakład Budżetowy.  
 

Komisja ww. wniosek powtarza od pięciu lat i nic w tym zakresie się nie zmieniło, 
poza tym, że od 2020 roku plac zabaw został zamknięty na przysłowiowy klucz i 
wyłączony z użytkowania dla mieszkańców ze względu na epidemię covid 
(odpowiedź na wniosek), co jest wręcz absurdalne, bo np. w 2021 roku już na 
nieruchomości oprócz dzieci mogłyby przebywać osoby starsze, które w okresie 
letnim wypoczywałyby na ustawionych tam ławkach. Dzieci i młodzież z pobliskich 
bloków, m.in. ulice: Podstoczna, Rybaki Górne, Lisia Grobla, oraz część ul. Wałowej 
korzystają grzecznościowo z okolicznych placów zabaw i boisk np. m.in. przy Poczcie 
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Polskiej, czy z placów zabaw przy pobliskich szkołach, a jest to kilka przecznic od 
miejsca zamieszkania. 
 

Takie rozwiązanie Komisji nie satysfakcjonuje i uważa, że jest to wręcz 
niegospodarność ze strony Gdańskich Nieruchomości, ponieważ nieruchomość jest 
bardzo zaniedbana, zniszczone urządzenia zabawowe, teren niekoszony i jest 
traktowany jako wybieg dla psów. 
 

Turyści i mieszkańcy, idąc od strony Śródmieścia i Głównego Miasta w stronę 
Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, czy terenów 
postoczniowych, gdzie odbywają się imprezy o charakterze publicznym widzą 
bardzo zaniedbany teren i plac zabaw, co nie przynosi splendoru miastu.  
 

W zakresie działalności Gdańskich Nieruchomości jest m.in. zapewnienie utrzymania 
powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty 
i modernizacje. Kilka lat temu zostało wykonane nowe ogrodzenie i ponoszone są 
koszty związane z utrzymaniem tego terenu. Na posiedzeniach Komisji, na których 
opiniowany jest projekt budżetu na kolejny rok Gdańskie Nieruchomości nie 
zgłaszały braku środków finansowych na utrzymanie bieżące powierzonych mu 
nieruchomości, w tym placów zabaw.  
 

Komisja prosi o merytoryczne odpowiedzi na zgłoszone wnioski ze wskazaniem 
przybliżonego czasu ich realizacji, ponieważ większość wniosków jest powtarzanych 
przez Komisję przy corocznych pracach nad projektem uchwały budżetowej. 
 

 
 
Głosowanie: 

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

 
Wnioski dosłane przez radnych drogą e mailową: 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji 

 Doposażenie placu zabaw przy ul. Na Szańcach. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 

 Zagospodarowanie Placu Muzycznego w dzielnicy Letnica zgodnie z 
obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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Wnioski zostały podjęte jednogłośnie - 7 głosami za. Wnioski nr 32-
7/9/1/2021 stanowią załącznik Nr 7 i wniosek Nr 32-7/10/2/2021 stanowi 
załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
PUNKT – 14. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Porządek obrad został wyczerpany. Innych spraw ze strony 
członków Komisji nie słyszę. Stwierdzam, że na zakończenie posiedzenia są 
obecni wszyscy członkowie Komisji, ponieważ przed chwilą odbyło się 
głosowanie nad wnioskami Komisji do budżetu na 2022 r. Dziękuję za udział 
w posiedzeniu - zamykam 32 obrady Komisji – godz. 10:10. 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


