BRMG.0012.72.2021.KSiT

PROTOKÓŁ Nr 34-9/2021
Z trzydziestego czwartego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w
dniu 29 września 2021 roku, a rozpoczęło o godz. 16:30 z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez
aplikację MS TEAMS.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i 2 (lista gości) do protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób,
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 34 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła na początku
posiedzenia obecność członków Komisji:
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – obecny
Radna Alicja Krasula – obecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Beata Jankowiak - obecna
Następnie stwierdziła quorum, powitała zebranych oraz nowego członka Komisji panią
radną Alicję Krasulę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Ostatnio była Komisja w Radzie Miasta, ale króciutka, nadzwyczajna. Teraz mamy
normalne posiedzenie z szerszym porządkiem. Proszę panią Alicję, żeby nam troszkę
więcej powiedziała o sobie, bo nie mieliśmy okazji się poznać, dlaczego akurat ta Komisja
została wybrana, z czego bardzo się cieszymy. Wiemy, że były też jakieś u pani radnej
sportowe osiągnięcia, może coś więcej by pani radna powiedziała nam, żebyśmy lepiej się
poznali.
Radna Alicja Krasula – członek Komisji
Bardzo się cieszę, że mi się udało przenieść do tej Komisji, tak jak już pani powiedziała,
grałam w siatkówkę w Gedanii Gdańsk. Kilka razy udało się zdobyć Mistrzostwo Polski w
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różnych kategoriach wiekowych, więc ten sport cały czas jest mi bliski, a siatkówka
szczególnie, bo mam do niej sentyment, dlatego przede wszystkim, że zaczęłam grać
bardzo młodo, bo w 5 klasie szkoły podstawowej, skończyłam liceum i oprócz tego
interesuję się też innymi sportami, bieganiem, co robię na co dzień, ale tak jak już
powiedziałam siatkówka jest mi szczególnie bliska, także cieszę się, że udało mi się
przenieść do tej Komisji, bo na pewno się będę czuła lepiej niż w tej, w której miałam być
poprzednio.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czyli w Edukacji jak rozumiem?
Radna Alicja Krasula – członek Komisji
Tak.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Pani Barbara też jest zadowolona, więc myślę, że to dobra zmiana.
Radna Alicja Krasula – członek Komisji
Na korzyść dla nas obu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Wszyscy są zadowoleni. Dziękujemy bardzo i bardzo się cieszymy, że mamy nowego
członka Komisji.
Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad został w terminie regulaminowym
wysłany do radnych drogą elektroniczną. Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 1042 - w zakresie działania Komisji.
Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1043 - w
zakresie działania Komisji.
Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn.
„Gdańsk 2023 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji – druk nr
1044.
Przedstawia: Pan Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz SpołecznoGospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej

4. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sport
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5. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego – sprawozdanie z działalności w
roku szkolnym 2020/2021.
Przedstawia: Pani Marlena Zajdzińska-Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Uwag do porządku obrad nie było. Przewodnicząca przeszła do omawiania pkt 1.

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 1042 – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIX Sesji Rady Miasta Gdańska z
30 września 2021 r. BRMG.0006.203.2021).
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry państwu, pani przewodnicząca, szanowni państwo, druk 1042 to
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska. Ogólnie dostosowujemy
Wieloletnią Prognozę do planu budżetu na rok 2021. Ponadto zabezpieczamy w roku 2022
środki na wykup 51% akcji Saur International w spółce SNG w związku z kończącym się
kontraktem tej spółki i na ten cel zabezpieczamy środki w wysokości 45 mln zł. Natomiast
większość zmian w WPF-ie wynika z wniosków Wydziału Projektów Inwestycyjnych, które
w tym projekcie dokonuje przesunięcia środków w związku z dostosowaniem wielu
przedsięwzięć do harmonogramów ich realizacji i zakres tych zmian jest bardzo duży i
tylko tak jak mówiłam to chodzi o to, że te środki przesuwane są z roku 2021 na rok 2022 i
2023. Czyli w kwotach globalnych to z 2021 zdejmowane są środki w przedsięwzięciach w
wysokości prawie 254 mln zł, z tego 200 mln zł przeszło jest przesuwane na rok 2022, a
niecałe 60 mln zł na rok 2023. W uzasadnieniu szczegółowo zostały opisane w formie
tabelarycznej zmiany w przedsięwzięciach wraz z uzasadnieniem zmiany w odniesieniu do
konkretnego przedsięwzięcia. Z zakresu działania Komisji to chciałabym powiedzieć o
przesunięciach w przedsięwzięciach Pomorskie Szlaki Kajakowe. To jest przesuniecie
niecałych 300 tys. zł z roku 2021 na rok 2022. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym niecałe 4 mln zł z tego roku są przesuwane na rok 2022. Szlak
turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami niecałe 2,1 mln zł jest
przesuwane na kolejny rok. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego przeszło 7 mln zł
jest przesuwane na rok 2022. W przedsięwzięciu infrastruktura plażowa budowa obiektów
socjalno-sanitarnych też niecałe 2 mln 20 tys. zł jest przesuwane na przyszły rok.
Generalnie zmiany w tych przedsięwzięciach wynikają z tego, że bardzo długo obecnie
czasu

zajmuje

uzyskanie

jakichkolwiek

pozwoleń,

decyzji

w

postępowaniach

administracyjnych. Kolejną taką przyczyną są przetargi, które albo się nie odbywają, albo
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ceny, które żądają wykonawcy są zbyt wysokie i trzeba przetargi powtarzać. Także
dziękuję bardzo i proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1042 – w zakresie
działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Agnieszkę Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 1042 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr
34-9/64-15/2021)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1043 – w
zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIX Sesji Rady Miasta Gdańska z
30 września 2021 r. BRMG.0006.204.2021).
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Druk 1043 czyli projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na rok 2021, zakres zmian w tej uchwale jest również bardzo obszerny. Te
zmiany tak jak powiedziałam przy WPF-ie wynikają z wniosków Wydziału Projektów
Inwestycyjnych. Oprócz tych zmian, o których powiedziałam w budżecie dokonujemy
również takiej dużej zmiany wynikającej z dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej
po stronie dochodowej, a również po stronie dochodowej zwiększamy dochody
wypracowane dodatkowo przez Urząd Miejski oraz przez niektóre jednostki budżetowe.
Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia to są te same zmiany, o których mówiłam przy
WPF-ie, więc nie będę powtarzać. Dziękuję bardzo i proszę o pozytywną opinię.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
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pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1043 – w zakresie
działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Agnieszkę Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 1043 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr
34-9/65-16/2021)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. „Gdańsk
2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji – druk nr 1044.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIX Sesji Rady Miasta Gdańska z
30 września 2021 r. BRMG.0006.205.2021).
Pani Żaneta Kucharska – Starszy Inspektor w Referacie Badań i Analiz SpołecznoGospodarczych

w

Wydziale

Polityki

Gospodarczej

w

imieniu

wnioskodawcy

przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: podzieliliśmy się w zespole referowaniem tematu przed szanownym
państwem, przed Komisjami. Jeśli chodzi o druk 1044 dotyczy on uchwały, która określa
tryb i harmonogram opracowania zmian w strategii rozwoju miasta, która została przyjęta
w 2014 roku. Dlaczego te zmiany są niezbędne? Dlaczego istnieje potrzeba, aby
dostosować tą strategię, bo to jest chyba kluczowe słowo, zmienić, dostosować. Otóż w
życie weszła nowelizacja kilku ustaw, ale w naszym przypadku istotna jest ustawa o
samorządzie gminnym oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju. Te nowe
przepisy definiują już sposób opracowania strategii rozwoju gmin w Polsce jak i definiują
również zakres merytoryczny, który te strategie obejmuje. Nasza Strategia Gdańsk 2030 +,
bo taki jest jej tytuł, taka nazwa, w świetle tych nowych przepisów nie spełnia niektórych
wymogów ustawowych, głównie w aspektach przestrzennych, które zostały podkreślone w
ustawach jako korelacje planowania przestrzennego z planowaniem długofalowym jeśli
chodzi o cele rozwojowe dla miasta, dla gmin. Więc ta zmiana strategii ma dostosować ten
dokument do nowych przepisów tak, aby strategię gdańską włączyć również w
zintegrowany system zarządzania krajem. Będzie to dla nas miało ogromne znaczenie dla
pozyskiwania środków zewnętrznych dla miasta. Mówimy o zmianie strategii, a nie o
budowaniu jej od początku, bo ten dokument, który został wypracowany już 7 lat temu
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został wypracowany w szerokim procesie partycypacyjnym z mieszkańcami i różnymi
podmiotami, interesariuszami. Strategia zostanie uzupełniona o elementy, które są
wskazane w ustawie. Wśród nich jest chociażby model funkcjonalno-przestrzenny, który
zostanie opracowany i włączony jako rozdział bądź element gdańskiej strategii. Sama
procedura opracowywania strategii również będzie odpowiadała nowym wymogom.
Uchwała, o której dzisiaj mówimy na Komisji jest taką intencyjną uchwałą, która ma dać
legitymację temu procesowi dostosowywania tej strategii i ma rozpocząć proces
opracowywania zmian. Będzie również taką doskonałą okazją, żeby zweryfikować te
zapisy, które są w niej zawarte i dokonać swego rodzaju refleksji, namysłu nad tym jak
przyszłość Gdańska powinna wyglądać, jak zaplanować cele strategiczne, priorytety
rozwoju. Pod uwagę weźmiemy również trendy społeczno-gospodarcze. Na nasze zlecenie
opracowywana jest w tym momencie diagnoza społeczno-gospodarcza oraz przestrzenna.
Pod uwagę weźmiemy również uwarunkowania, które wynikają z dokumentów
regionalnych, bo przecież została uchwalona strategia województwa jak i europejskich, w
których podkreśla się również takie aspekty jak cyfryzacja, czy zielony ład. Istotnym
aspektem procesu będzie dialog. To również ten proces chcemy przeprowadzić
partycypacyjnie, również z państwem, z partnerami, z interesariuszami, również
oczywiście i z mieszkańcami i podmiotami, które zostały wskazane w ustawie. W kolejnych
krokach, kiedy projekt będzie już gotowy poddany zostanie oficjalnym konsultacjom i
zasięgnie również opinię z ciałami, do których jesteśmy zobowiązani wysłać prośbę o takie
zaopiniowanie tego projektu uchwały. Przyjęcie strategii jest zaplanowane na II bądź III
kwartał przyszłego roku, a jest to uzależnione od tego czy będziemy również zobowiązani
do wykonania bądź odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Dziękuję. To wszystko z mojej strony. Jeżeli są pytania postaram się odpowiedzieć. Proszę
o pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1044.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Żanetę Kucharską – Starszego Inspektora w Referacie Badań i
Analiz Społeczno-Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1044. (Opinia nr 34-9/66-17/2021)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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PUNKT - 4
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Pan Zbigniew Weinar – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pozwolicie, że w zastępstwie dyrektora Korola
przedstawię państwu krótką informację dotyczącą imprez, które czekają nas w tym
zbliżającym się okresie, czyli do kolejnego spotkania Komisji Sportu.
Dzisiaj rozpoczęły się zawody sportowe, juniorskie zawody, które są już rozgrywane po raz
kolejny w Gdańsku Junior Grand Prix Baltic Cup 2021 do 2 października potrwają.
2 października natomiast kolejna edycja Cross Duathlonu, tradycyjnie w pięknych,
naturalnych pejzażach naszej otuliny Parku Krajobrazowego, dwie pętle biegowe po 5 km i
one będą przedzielone rowerowym crossem.
W niedzielę natomiast dwa wydarzenia. Do południa odbędzie się VII już edycja
półmaratonu gdańskiego, natomiast po południu o godz. 17:30 na naszym bursztynowym
stadionie Lechia podejmować będzie gości z Warszawy Legię Warszawę. Spodziewamy się
20 tys. kibiców, w czasie jeszcze pandemicznym będzie to na pewno duży rekord.
10 października po raz pierwszy od czasu tej długiej przerwy na parkiety Ergo Areny
wyjdzie Trefl Gdańsk i podejmować będzie drużynę z Zawiercia Aluron Warta.
14 października kolejna już IX edycja gdańskiego Testu Coopera. Tym razem w
odróżnieniu do edycji poprzednich, które były już trochę takie pandemiczne, gdzie
wszyscy zawodnicy ten test przechodzili solo, tu mamy nadzieję, że on będzie typowy, bo
odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Grunwaldzkiej.
16 października z kolei zapraszamy na spotkanie naszych rugbistów z RC Lechia. Podejmą
przeciwników z Łodzi Master Pharm.
17 października tu powrót na parkiety i ponownie Trefl Gdańsk, który podejmie drużynę
Cuprum Lubin. Natomiast również tego samego dnia nasi szczypiorniści z Torus Wybrzeże
Gdańsk zagrają spotkanie z Energa MKS Kalisz.
Na zakończenie tego okresu do następnego spotkania Komisji Sportu i Turystyki 23
października Lechia Gdańsk rozegra spotkanie na naszym stadionie z Górnikiem Zabrze.
To w takim skrócie wszystko. Dziękuję za uwagę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Bardzo
dziękujemy za informacje. Jeżeli można by było wysłać to mailem to roześlemy to do
członków Komisji. Dziękuję bardzo.
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PUNKT - 5
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego – sprawozdanie z działalności w roku
szkolnym 2020/2021.
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu
Szkolnego
Dzień dobry, w zastępstwie za szefową. Niezmienne Schronisko dalej funkcjonuje na
Grunwaldzkiej ze swoimi oddziałami, filiami na ul. Wałowej oraz Kartuskiej. Schronisko na
ul. Kartuskiej w dalszej części poza okresem wakacyjnym pełni rolę Bursy Gdańskiej dla
młodzieży szkolnej w Gdańsku. Na okres wakacyjny oczywiście jest z powrotem wcielone
jako schronisko, również miejsca w naszym schronisku tu przy Grunwaldzkiej, gdzie całe
piętro w okresie roku szkolnego jest przeznaczone na Bursę Gdańską.
W poprzednim roku mimo, że jeszcze pandemicznym, Gdański Zespół Schronisk miał
dochód łączny ze sprzedaży osobonoclegów oraz z dzierżawy najemcom naszych
pomieszczeń 1 460 478 zł, co jest uważam dobrym wynikiem w obecnych czasach. W
ostatnim roku również obsługiwaliśmy Rady Dzielnic w kwestii realizacji budżetów tych
Rad w kwocie ok 400 000 zł. Również w tym roku dalej kontynuujemy współpracę z
Radami Dzielnic. W dalszym ciągu realizujemy w okresie feryjnym letnim i zimowym
półkolonie zimowe i letnie. Rok ubiegły zaczęliśmy od półkolonii zimowych, które miały
rekordową frekwencję jak na obecne czasy i chyba w historii Schroniska, ponieważ
mieliśmy ponad 500 uczestników 38 grup i tak samo latem już troszeczkę mniej, ponieważ
półkolonie zostały organizowane również w placówkach oświatowych na terenie Gdańska,
w tym jako Schronisko zorganizowaliśmy 9 grup, łącznie brało udział w naszych
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półkoloniach 165 dzieci i tu warto również zaznaczyć, że nowością był również
wypoczynek zorganizowany w formie kolonii, która odbywała się tutaj u nas na
Grunwaldzkiej. To były dwie grupy po 20 dzieci.
Dalej kontynuujemy prace z gminą Jawornik Polski. Również w tym roku doszło do
wymiany naszych dzieci, dzieci na zaproszenie pani Prezydent na mocy porozumienia
gmin przyjechały również do Gdańska. To były dwie grupy po 50 osób z gminy Jawornik.
Również tutaj przy współpracy naszego gdańskiego MOPR-u, który zrekrutował dwa razy
po 50 osób, czyli setka dzieci wyjechała do gminy Jawornik Polski.
W dalszym ciągu mamy programy, czyli DCS Żyj z pasją, Mój sport. DCS tam, gdzie
mogliśmy w roku poprzednim prowadziliśmy zajęcia. Tam, gdzie mieliśmy dostęp do bazy
sportowej i przedstawię liczbowo stałych takich uczestników wpisanych było ponad 1700
osób, które korzystały bezpośrednio już wpisanych, osobowejść, które rozliczyliśmy w
poprzednim roku szkolnym było ponad 20 000, instruktorów, którzy prowadzili zajęcia 32
osoby, również w ramach DCS-u organizowaliśmy półkolonie letnie. To były dwie grupy po
15 osób, bo takie były założenia Sanepidu. Mój sport również tam, gdzie w placówkach
szkolnych mieliśmy możliwość dostępu do bazy sportowej tam zajęcia się odbywały. To
było 7 grup i ok 140 uczestników na zmianę. Gdańska Olimpiada Młodzieży czyli rozgrywki
szkolne, międzyszkolne w Gdańsku, to co udało nam się zorganizować to na początku
roku szkolnego czyli okres wrzesień-październik, gdzie jeszcze mogliśmy być na zewnątrz,
ponieważ później ten dostęp do sal i obiektów sportowych był troszeczkę ograniczony,
więc udało nam się przeprowadzić tak naprawdę rozgrywki z badmintona, biegów
przełajowych i sztafetowych i szachów. Łącznie uczestników było ponad 500, a szkół tylko
35. To jest mała frekwencja, ale liczymy, że w tym roku już pójdziemy krok do przodu i te
ograniczenia epidemiczne będą mniejsze. Natomiast w zastępstwie, żeby wypełnić
troszeczkę zajęcia i te rozgrywki dzieciakom stworzyliśmy program klasa na medal.
Program zakładał uczestnictwo w szkołach podstawowych klas 0-3, polegał na
wykonywaniu prostych ćwiczeń sprawnościowych, gimnastycznych, które były oceniane
według naszych kryteriów i tutaj ku naszemu zaskoczeniu udział wzięło 29 szkół, ponad
3000 dzieciaków, które wszystkie otrzymały medale, nagrody drobne, ale otrzymały i
również w tym roku będziemy to kontynuować. Poza tym sportowo organizowaliśmy
ogólnopolskie czwartki lekkoatletyczne, które składały się z czterech eliminacji miejskich w
edycji jesiennej oraz czterech eliminacji wiosennych, gdzie najlepszych 70 uczestników
wyjechało na ogólnopolski finał w Łodzi, gdzie dzieciaki przywiozły 3 medale, 2 brązy,
jedno złoto, a 8 naszych młodych mieszkańców sportowców było naprawdę w ścisłych
finałach, 6 z nich podkreślę skończyło na 4 miejscu i 2 chyba były 6 z tego co pamiętam. To
był naprawdę dobry wynik.
Również w roku poprzednim weszliśmy do realizacji projektu polsko-niemieckiej
współpracy młodzieży, na które dostaliśmy dofinansowanie. Naszych uczestników było 40
osób. W ramach tego projektu wykonaliśmy obóz w Przywidzu przygotowawczy przed
całym projektem, gdyż główny projekt zakładał wyjazd sportowy wraz z młodzieżą
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niemiecką, który odbył się w Człuchowie na przełomie miesiąca lipca i sierpnia, polegał na
wymianie doświadczeń, nowych sposób treningowych, ponieważ wspomnę udział brała
grupa sportów wodnych, dokładnie smoczych łodzi, kajakarzy, wiec tutaj wymiana
doświadczeń, sposobów treningowych i tak naprawdę integracja młodzieży szkolnej. Tyle
się działo w roku szkolnym. Jeżeli są pytania to bardzo proszę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy bardzo. Czy ze strony państwa radnych są pytania? Jeżeli pan ma ewentualnie
prezentację do podesłania to bardzo bym prosiła to zawsze możemy do niej wrócić i
zerknąć. Nie widzę żadnych zgłoszeń, także bardzo dziękujemy. Przechodzimy do
ostatniego punktu.

PUNKT - 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Korespondencja była mailowo na bieżąco przesyłana. Widzę zgłoszenie pan Marcin
Okuniewski, ale najpierw zapytam państwa radnych czy państwo radni mają jakieś wolne
wnioski?
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji
Ja nie mam.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Oddaję głos panu Marcinowi Okuniewskiemu, bardzo proszę.
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Dzień dobry, jestem z jednej strony Przewodniczącym Rady Dzielnicy Strzyża, ale tym
razem występuję jako przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie.
Przesłałem do państwa maila.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Otrzymaliśmy tego maila.
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
W tym mailu załączone było również stanowisko prezesa Kosteckiego dotyczące
dostępności lodowiska, więc nie będę streszczał, ani cytował tego maila skoro państwo się
z nim zapoznali. Skracając opowieść po prostu prezes Kostecki uniemożliwia drużynom
amatorskim w żaden sposób korzystanie z obiektu miejskiego. W chwili obecnej większość
drużyn amatorskich z Trójmiasta podpisało umowę na październik na najem lodowiska w
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Elblągu, więc mimo, że mamy 2 lodowiska w Gdańsku to będziemy jeździli do Elbląga,
żeby tam sobie pograć. To są godziny 22:00 w tygodniu. Nie sądzę, żeby o tej porze na
Hali Olivia były rozgrywane jakiekolwiek zawody, więc to pokazuje ten poziom
determinacji, że amatorzy są w stanie na 22:00 jechać do Elbląga, żeby sobie móc pograć
podczas gdy, głęboko wierzę, że lodowisko będzie stało tutaj po prostu puste w tym
czasie, bo o tej porze większość ludzi nie korzysta z tego obiektu. Pytanie czy państwo jako
Komisja, jako przedstawiciele Rady Miasta macie możliwość wpłynięcia, odpytania w
jakimś trybie prezesa o dostępność obiektu np. po godzinie 22:00. Być może miasto jest w
stanie wynająć to lodowisko skoro prezes ma awersję do drużyn amatorskich i po prostu
nam to podnająć na takich samych cenach. Nie dość, że te ceny są najwyższe w Polsce to i
tak nie możemy tego lodowiska wynająć, więc pytanie, prośba o interwencję, taki wniosek,
żeby spowodować umożliwienie korzystania z miejskiego obiektu amatorskim drużynom z
miasta Gdańska, ale nie tylko, bo też są dwie drużyny z Gdyni, jedna z Sopotu, ale
generalnie to Trójmiejskie środowisko amatorskiego hokeja i nie jest zbyt wiele. Tak jak
pisałem na którejś z wcześniejszych Komisji, gdy był omawiany projekt budowy nowego
lodowiska na Ujeścisku w wolnych wnioskach poprosiłem o wprowadzenie na posiedzenie
którejś z kolejnych Komisji kwestii długoterminowej umowy najmu ze Stoczniowcem i
dostępności lodowiska dla innych podmiotów. Jak do tej pory nie udało się, żeby to trafiło
na agendę, a teraz po prostu w związku z tym, że otrzymaliśmy oficjalne stanowisko
klubu, który jednoznacznie mówi, że nie, po prostu nie. To taka prośba o interwencję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Mam pytanie, że tak wejdę w słowo, bo oczywiście otrzymaliśmy tego maila, a to oficjalne
stanowisko rozumiem, że ono było załącznikiem.
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Tak załącznikiem był pdf.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Nie wiem, czy jest z nami pan dyrektor Adam Korol, bo widziałam, że jest niepodłączony,
albo może jest ktoś z Biura Prezydenta ds. Sportu?
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Przeczytam pierwsze zdanie, zarząd Gdańskiego Klubu Stoczniowiec uprzejmie informuje,
że nie widzi możliwości udostępnienia lodowiska na treningi i rozgrywanie meczów
drużyn amatorskich w hokeju na lodzie w obiekcie Olivia w Gdańsku.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
W żadnym możliwym terminie rozumiem?
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Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Po prostu nie widzi możliwości, żeby nam to udostępnić. Drugie zdanie jest spowodowane
w głównej mierze znacznym zwiększeniem zajęć klubowych w hokeju na lodzie, nie wiem
jakich, bo nie ma seniorskiej drużyny, zajętością lodowisk na potrzeby łyżwiarstwa
szybkiego i figurowego związanego z przygotowaniem zawodników do zawodów rangi
Mistrzostw

Świata,

Mistrzostw

Europy

oraz

zawodów

organizowanych

przez

Międzynarodową Unię Łyżwiarską. W zasadzie tyle. Nie, bo nie. Nie mówi w jakich
godzinach można. Tak jak mówię, my na 22:00 jeździmy do Elbląga, więc naprawdę dla
nas 22:00 w Gdańsku jest o godzinę szybsza niż 22:00 w Elblągu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
To jest zupełnie zrozumiałe. Zróbmy tak, że skontaktuję się z panem Adamem Korolem
dyrektorem, bo widzę, że nie jest podłączony, więc też mi ciężko powiedzieć, czy w tej
sprawie interweniował, bo widzę, że to pismo zostało od państwa wysłane również do
Biura Sportu.
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Pan Adam Korol bezpośrednio otrzymał do wiadomości to stanowisko klubu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Nie kontaktował się jeszcze z panem rozumiem?
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Nie, ani ze mną, ani z żadnym z przedstawicieli tego środowiska. Każdy z klubów jest
stowarzyszeniem, więc ma formę prawną i dodatkowo wszystkie kluby razem tworzą
stowarzyszenie, które się nazywa Trójmiejska Liga Hokejowa, więc jakby mamy jakąś
podmiotowość i osobowość, więc można i wiadomo z kim się kontaktować, jak się
kontaktować. Poza tym z ramienia miasta tematy hokejowe były często omawiane czy to z
Bartkiem Purzyńskim, czy Arkiem Brolińskim, czy ze Sławkiem Turosem, więc jakby
państwo wiecie kto jest zaangażowany w amatorski hokej w Trójmieście. Według moich
informacji większość drużyn jedzie do Elbląga i nikt nie otrzymał informacji o podjęciu
jakiejkolwiek interwencji przez miasto.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Rozumiem. Umówmy się tak, że na przyszłą Komisję już oficjalnie weźmiemy to jako
oddzielny punkt posiedzenia, żeby nie rozmawiać o tym w wolnych wnioskach, a w
międzyczasie z panem dyrektorem Korolem porozmawiam jakie w ogóle są możliwości,
żeby w ogóle była możliwość udostępnienia dla państwa. Jeszcze tylko zapytam pana, pan
Tomasz Kuźmicki to również jest od państwa, bo również dostałam od pana Tomasza
maila, też się z nim skontaktuję. Też w tej samej sprawie.
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Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Tak, z jednej drużyny. Tych drużyn mamy 10 w Trójmieście, także to jest ok 300
zawodników.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
I te 10 drużyn jeździ do Elbląga?
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Nie wszystkie, bo niektóre są zbyt mało zdeterminowane. Wiem o 5 drużynach, które
będą jeździły do Elbląga. Wydaje mi się, że drużyny z Gdyni czekają aż będzie sezonowe
lodowisko, chociaż na Bema chyba jest rozkopane i nie wiem, czy tam będzie to lodowisko
czy nie, więc jakby jeszcze nie wszystkie osoby się zdecydowały. Graliśmy też w Toruniu na
zasadzie takich turniejów, w zasadzie nie ma nic bliżej, czekamy na Malbork, bo wiemy, że
w Malborku będzie pewnie od listopada. Nie wiem, czy miasto planuje w tym roku obiekt
na Placu Zebrań Ludowych stawiać. To byłaby jakaś alternatywa, żeby nie być
uzależnionym od Stoczniowca, natomiast w poprzednich latach na Placu Zebrań
Ludowych nie umożliwiano gry drużynom amatorskim. Sugerowano, że to są względy
bezpieczeństwa, że jeżeli silnie wystrzelony krążek wyleciałby poza bandę i zrobił dziurę w
balonie to zejdzie powietrze i cały obiekt jest wyłączony z użytku, więc z mojego punktu
widzenia jest kwestia postawienia siatek czy jakiś zabezpieczeń, żeby ten krążek nie mógł
wypaść poza lodowisko. To jest normalnie stosowane jako zabezpieczenie kibiców
stojących na trybunach. Więc dla nas jakimś rozwiązaniem byłoby gdyby był inny obiekt
miejski np. balon, w którym moglibyśmy wieczorami po zakończeniu ślizgawek rozgrywać,
albo gdyby ten najbardziej oczywisty obiekt po interwencji ze strony Rady Miasta został
nam udostępniony tak jak przez ostatnie ponad 20 lat ten ruch amatorski w Gdańsku się
rozwijał. Przez 20 lat zawsze mieliśmy…
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jak było w poprzednich latach? To było udostępniane bez problemu?
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Te godziny były, a najwcześniejszą jaką pamiętam to byłą 18:00 w niedzielę, natomiast w
tygodniu to były 21:30 albo 22:00, gdzieś może były pojedyncze dni, kiedy się zdarzało, że
jakaś drużyna miała o 20:30. To są późno wieczorne godziny, kiedy już nie ma żadnych
zajęć szkoły, żadnych zajęć klubów łyżwiarskich czy short track-owych. Po tym jak zostały
wybudowane sztuczne tory do curlingu to nawet curlingowcy nie zajmowali tafli, więc ta
dostępność była większa tych tafli. W zeszłym roku, w roku pandemii prezes zamknął
zupełnie obiekt dla nas, więc to było tak, że hala stała pusta i szkoła odbywała zajęcia,
więc nawet nie było kwestii jakiś warunków sanitarnych zachowania, przestrzegania, żeby
można było to udostępnić. Po prostu powiedział nie i teraz tego się trzyma, tylko już nie
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potrafi jako argumentu dać pandemii, więc daje to, że po prostu nie. Nie mamy pańskiego
płaszcza i tego nie ma, a tak jak mówię to nie jest najem deficytowy, bo po prostu
płaciliśmy pełne stawki ok 600 zł za godzinę, także to byłoby świetne źródło dochodów,
gdzie bierzemy godziny, których nikt nie chce tych godzin brać i jeszcze płacimy normalne
stawki. Natomiast mamy informacje, że drużyny typu old boye czyli jacyś koledzy z czasów
młodzieńczych prezesa jak razem grali czy drużyna księży, która nie płaci za lód ma ten
obiekt udostępniony. Nie mam nic przeciwko księżom czy old boyom, żeby grali. Super, że
to się rozwija, ale skoro inni mogą korzystać to my też byśmy chcieli korzystać, nawet za to
płacąc.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jasne. To jest zupełnie zrozumiałe. Ja tak jak mówię skontaktuję się z panem Adamem
Korolem i będę na ten temat rozmawiać, a na pewno w przyszłym miesiącu weźmiemy to
jako oddzielny punkt i jeśli chodzi o lodowiska, które będą w sezonie zimowym i ich
ewentualne udostępnianie i ten problem, o którym pan mówi to faktycznie dziwne,
zwłaszcza, że to nie są darmowe godziny, państwo za to płaca, więc zupełnie
niezrozumiałe to jest.
Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Jeszcze dodam, że większość klubów, nie wiem, czy wszystkie, nie chcę mówić za
wszystkie, ale zdecydowana większość klubów nie ma w stosunku do Stoczniowca
zaległości, także nie jest tak, że myśmy wynajmowali i nie płacili tylko było to regulowane,
normalne faktury wystawiane. To wszystko lege artis przechodziło przez księgi. Umowy
były podpisywane. Przez 20 lat to wszystko działało, zawsze z trudnościami, często te
stawki rosły, ale to takie wilcze prawo monopolisty, natomiast w zeszłym roku przy
pandemii była świetna wymówka pandemia i obiekt stał pusty i nie chciał zarabiać mimo,
że myśmy chcieli płacić, nawet w maseczkach i wycierając się tymi płynami, nawet on
zaproponował, że my z szatni nie możemy korzystać, więc chcieliśmy tam po prostu
przychodzić w stroju i bez prysznica wracać do domu, ale potem się wycofał z tego, potem
był okres, gdzie mogliśmy korzystać z tymi środkami sanitarnymi, a w tym roku
tradycyjnie pod koniec wakacji jak były rozmowy z klubem, żeby ustalić grafik, która
drużyna w jakie dni tygodnia, bo oprócz tego, że te 10 drużyn miało swoje treningi to
jeszcze były prowadzone rozgrywki ligowe, liga amatorska, więc ten obiekt naprawdę
żeśmy wykorzystywali tymi wieczorami, co dla klubu było dochodem i braliśmy te godziny,
których nikt nie chce. Nie wiem, czy wiele osób się rzuca na 21:30, żeby pójść i zagrać w
hokeja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Nie wydaje mi się. Umówmy się tak, że ja się umówię z panem Adamem Korolem i ustalę
coś to będę do pana dzwonić, a na pewno weźmiemy to na najbliższą Komisję jako
oddzielny punkt.
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Pan Marcin Okuniewski – przedstawiciel środowiska amatorskiego hokeja na lodzie
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję. Czy ze strony państwa radnych co do tego wolnego wniosku ktoś z państwa
radnych chciałby coś dodać? Myślę, że ta propozycja, że weźmiemy to jako pkt naszych
obrad będzie najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy najwięcej osób zaangażowanych i
mających wiedzę po prostu w tej Komisji będzie uczestniczyć, więc o tym już będę
pamiętać, żeby po prostu do kolejnego porządku obrad to dodać.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Proponuję prezesa Kosteckiego zaprosić.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Propozycja jest nie do odrzucenia. Widzę, że jest z nami pan dyrektor Leszek Paszkowski.
Chciałam jeszcze podpytać, bo rozesłaliśmy do państwa odpowiedź w sprawie pisma,
które wysłaliśmy do pani Prezydent. To pismo, którego dotyczył wniosek Komisji.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Jestem.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Chciałem pana dyrektora podpytać jak wygląda aktualna sytuacja z Jachtklubem? Jak to
wygląda, bo też jesteśmy w kontakcie, dostaliśmy odpowiedź od pani Prezydent. Do
członków Komisji została ta odpowiedź rozesłana, ale jakby pan dyrektor mógł coś więcej
powiedzieć, czy jest wszystko na dobrej drodze? Jak to wygląda?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Sytuacja jest następująca, w poniedziałek ma dojść do przekazania placu budowy. My
będąc w kontakcie zarówno z Jachtklubem Stoczni jak i z wykonawcą firmą NDI ustaliliśmy,
że przekażemy cały teren Jachtklubu NDI, a NDI udostępni pewne obszary do czasu
uregulowania wszystkich spraw związanych z użytkowaniem na linii GOS – Jachtklub. Na
dzisiaj wszystkie jachty zostały wyciągnięte z wody z tego co mi wiadomo. Sezon został
zakończony wcześniej w Jachtklubie w niedzielę 26-go. Wygląda na to, że sytuacja na
dzisiaj jest opanowana, aczkolwiek znając różne nieprzewidziane okoliczności ona w
każdej chwili może się zmienić, ale na dzisiaj sytuacja wydaje się być opanowana.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Super. Dziękujmy za informacje.
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Szanowni państwo radni, czy są z państwa strony jakieś wnioski, pytania? Nie widzę. Na
koniec sprawdzę obecność.
Radny Lech Wałęsa – obecny
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – obecny
Radna Alicja Krasula – obecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radna Beata Jankowiak – obecna
Na tym posiedzenie zakończono – godz. 17:30

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
/-/ Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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