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PROTOKÓŁ Nr 37-12/2021
Z trzydziestego siódmego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 15
grudnia 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 37 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła na początku
posiedzenia obecność członków Komisji:
Radna Kamila Błaszczyk – obecna
Radny Piotr Dzik – nie dołączył do posiedzenia
Radna Alicja Krasula – obecna
Radny Przemysław Malak – obecny
Radny Lech Wałęsa – nie dołączył do posiedzenia
Radna Beata Jankowiak - obecna
Następnie stwierdziła quorum i powitała zebranych. Poinformowała również, 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 1144 – 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 1145 – w
zakresie działania Komisji.
Przedstawiają: Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
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3. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sport

4. Podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2021 roku przez Biuro
Prezydenta ds. Sportu oraz Gdański Ośrodek Sportu.
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sport, Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu

5. Cenniki w obiektach zarządzanych, administrowanych przez Gdański Ośrodek
Sportu.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Uwag do porządku obrad nie było. Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
Głosowanie:
Radna Kamila Błaszczyk – za
Radny Piotr Dzik – nie brał udziału w głosowaniu
Radna Alicja Krasula – za
Radny Przemysław Malak – za
Radny Lech Wałęsa – nie brał udziału w głosowaniu
Radna Beata Jankowiak – za
Komisja jednogłośnie – 4 głosami za przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk
nr 1144 – w zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLIII Sesji Rady Miasta Gdańska z 16
grudnia 2021 r. BRMG.0006.305.2021).
Radny Piotr Dzik - członek Komisji - dołączył do posiedzenia.
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji – dołączył do posiedzenia.
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: dzień dobry państwu, pani przewodnicząca, szanowni państwo, druk 1144
czyli zmiany w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
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to jeśli chodzi o załącznik nr 1 to dostosowujemy go do planu budżetu miasta Gdańska na
rok bieżący i w zakresie tych zmian najważniejsze dotyczą zwiększenia dochodów w
bieżącym roku o przeszło 200 mln zł, ale również zmniejszamy zaciągnięcie kredytów i
emisji obligacji o kwotę przeszło 200 mln zł i konsekwentnie na koniec roku nasz dług
planowany spadnie o przeszło 200 mln zł i również w latach następnych prognozy. Jeśli
chodzi o załącznik nr 2 czyli wykaz przedsięwzięć jest ich niewiele więc może szybciutko
opowiem ogólnie. Z zakresu działań Komisji nie ma zmian w przedsięwzięciach. Mamy
zmiany w następujących przedsięwzięciach: Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z
Autyzmem Pomorskie Dzieciom i tutaj zmiany polegają na przesunięciu limitu wydatków z
roku bieżącego na rok przyszły. Podobnie w przedsięwzięciu System Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej

w

Gdańsku,

komponent

aktywnej

integracji

II.

W

tym

przedsięwzięciu natomiast limit wydatków przenosimy z roku 2022 na rok 2023. W
przedsięwzięciu budynek Kunsztu Wodnego wykończenie i wyposażenie zwiększamy limit
wydatków w roku bieżącym, w przedsięwzięciu Gdańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w
tym przedsięwzięciu zwiększamy limit wydatków w roku 2022 i dodawane jest jedno nowe
przedsięwzięcie, nowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach Publicznych w Gdańsku i
Leśniewie. W tym przedsięwzięciu w roku bieżącym limit wydatków jest zwiększany o
36 830 zł. 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
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1144 – 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 1144 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr
37-12/73-24/2021)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1145 – w
zakresie działania Komisji.
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLIII Sesji Rady Miasta Gdańska z 16
grudnia 2021 r. BRMG.0006.306.2021).
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w projekcie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2021 tak jak mówiłam zwiększamy
dochody o przeszło 200 mln zł. W tym zakresie największą pozycje stanowi zwiększenie
dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z ubytkiem dochodów z PIT
w roku 2022 i jest to kwota przeszło 114 000 000 zł. Inne znaczące kwoty to jest
zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Tu zwiększamy
dochody o 36 500 000 z. Zwiększamy również udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych o 18 600 000 zł i udział w podatku dochodowym od osób prawnych w
wysokości 16 000 000 zł. Jeśli chodzi o zakres działania komisji to po stronie dochodów nie
ma zmian, które pokrywałyby się z zakresem działania Komisji, natomiast po stronie
wydatków w Biurze Prezydenta ds. Sportu zwiększamy plan wydatków o kwotę 290 000 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników Gdańskiego Ośrodka
Sportu, w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami środki w wysokości
190 346 zł przenoszone są do rezerwy na wydatki jednostek pomocniczych w związku z
rezygnacją realizacji inicjatyw lokalnych i w ramach tych inicjatyw m. in. nastąpiła
rezygnacja w Gdańskim Ośrodku Sportu na realizację zajęć zumby i jogi dla dorosłych
Rada Dzielnicy Suchanino. To jest w wysokości 4648 zł. Wszystkie pozostałe wydatki są
wymienione w uzasadnieniu do uchwały. Również co może państwa interesować to w
Wydziale Projektów Inwestycyjnych zmniejszany jest plan wydatków o kwotę prawie
6 600 000 zł, gdzie w związku z długotrwałym procesem przygotowania do realizacji zadań
inwestycyjnych budżetu obywatelskiego oraz zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rady
Dzielnicy środki te są przenoszone na rok przyszły i wszystkie wymienione zadania, w
zakresie których następuje to przeniesienie wraz z kwotami wymienione są w załączniku
do uzasadnienia do uchwały. 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
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1145 – 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
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głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 1145 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr
37-12/74-25/2021)
Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT - 3
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Dzień dobry, pani przewodnicząca, szanowni radni, w tym miesiącu mamy jeszcze dwie
duże imprezy sportowe na terenie miasta Gdańska. To jest mecz Trefla Gdańsk ze
Ślepskiem Suwałki. On jest 19 grudnia i takie dosyć duże wydarzenie na Ergo Arenie 28-30
4 Nations Cup 2021. To jest turniej przygotowawczy piłkarzy ręcznych do zaplanowanych
na styczeń Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata, które w 2023 roku zorganizuje
Polska i Szwecja. Udział w tym turnieju bierze udział Japonia, Holandia, Polska, Tunezja. W
styczniu zaczynamy 5 stycznia Trefl Gdańsk zagra na Ergo Arenie z GKS Katowice i 22
stycznia Trefl zagra z Czarnymi Radom. To takie 4 najważniejsze imprezy, które odbędą się
w ciągu najbliższego miesiąca.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy panie dyrektorze. Pan radny Przemysław Malak oddaję głos.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Chciałem zapytać czy jest realna szansa, że gdyby Polacy wygrali ten mecz z Rosją w piłkę
nożną czy tak jak w mediach padało, czy Gdańsk jest zainteresowany tym właśnie, żeby w
najbliższej przyszłości gościć reprezentację i czy są na to szanse?
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Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Na razie to są informacje medialne. Nikt z nami się nie kontaktował w tej sprawie, ale my
jesteśmy zawsze chętni do organizacji meczy reprezentacji Polski. Jeżeli taka okazja się
nadarzy to na pewno zgłosimy swoją kandydaturę.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Dziękuję.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy. Czy są ze strony państwa radnych jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie
widzę. Panie dyrektorze mam pytanie czy w związku z rozwijającą się sytuacją covidową
czy coś się zmienia jeżeli chodzi o kwestie sportowe, rozgrywanie meczów?
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Weszły nowe obostrzenia jeżeli chodzi o imprezy sportowe. 30% wypełnienia hali od 15go, czyli od dzisiaj będzie obowiązywało, ale nie wlicza się w to osób zaszczepionych, a jak
wszyscy wiemy nie ma regulacji takich, żeby sprawdzić kto jest zaszczepiony, a kto nie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Rozumiem. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT - 4
Podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2021 roku przez Biuro Prezydenta
ds. Sportu oraz Gdański Ośrodek Sportu.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Przypomnę od wydatków Biura Prezydenta ds. Sportu w 2021 roku. W planie wydatków
na 2021 rok mieliśmy zaplanowane 27 189 855 zł. Wykonanie było na poziomie
26 680 463 zł, w tym promocja kluby sportowe 13 354 342 zł, promocja na imprezy
sportowe 5 604 948 zł, na dotacje przeznaczyliśmy 6 302 988 zł w tym profilaktyka alkohol,
narkotyki 1 557 988 zł. W dziale sport finansowaliśmy takie imprezy jak Top Talent, Baltic
Sail, Gdańska Gala Sportu, Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego. Wydaliśmy 968 684 zł. I
na nagrody dla sportowców wydaliśmy 433 500 zł. Umowy promocyjne podpisaliśmy z 6
klubami męskimi czyli z Lechią Gdańsk, z Treflem Gdańsk, z Torus Wybrzeże piłką ręczną,
z rugby z Lechią Gdańsk, to jest klub rugby, z żużlem z Wybrzeżem i z AZS Uniwersytetem
Gdańskim. To jest futsal i z 8 klubami kobiet, Biało – Zielone Ladies, Akademia Piłkarska
LG piłka nożna, Olimpia Osowa unihokej, AZS Uniwersytet Gdańsk futsal. AZS Uniwersytet
Gdański koszykówka, Politechnika Gdańska koszykówka kobiet, hokej na lodzie, to jest
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Podpisaliśmy również 53 umowy promocyjne na organizację imprez sportowych takich jak
Mistrzostwa Europy w Short Tracku. To jest łyżwiarstwo szybkie na początku roku. III
Memoriał Henryka Żyto żużel, Runmageddon i Runmageddon Kids. Największa impreza,
która odbyła się w Gdańsku to Finał Ligi Europy UEFA 2021. Również współfinansowaliśmy
Galę KSW. Międzynarodowy Turniej Tenisowy ITF U18 na kortach przy AWF-ie. Turniej mini
żużlowy o Puchar Zenona Plecha. Ogólnopolski turniej piłkarski „Dziewczyny grają fair”. III
runda Indywidulanych Mistrzostw Europy na Żużlu. Mistrzostwa Polski w SUP (deska z
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wiosłem). Mistrzostwa Europy U18 w rugby 7, Towarzyski mecz piłkarski Lechii Gdańsk,
Grand Prix kobiet Polskiej Ligi Siatkówki na plaży w Brzeźnie, druga nasza największa
impreza o zasięgu międzynarodowym czyli Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn –
faza pucharowa, Półmaraton Gdański. Oczywiście tych umów było więcej, ale to takie
największe.

Realizowaliśmy również konkursy grantowe. Dwa konkursy w tym roku otwarty konkurs
ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
Konkurs ogłoszony był 12 lutego, a zakończy się 26 lutego. Konkurs obejmował 3 zadania:
pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach
sportowych w 2021 roku na kwotę 2 601 390 zł. Gdański Top Talent Dziewcząt 2021 to jest
134 000 zł i realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie 224 610 zł. Kwota
przeznaczona na ten konkurs to 1 620 000 zł. Podpisaliśmy 140 umów z 56 klubami.
Drugi konkurs otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku, kwota na to przeznaczona
to 4 582 317 zł, w tym na szkolenie 3 024 329 zł i na profilaktykę uzależnień 1 557 988 zł.
Podpisaliśmy 93 umowy z 58 klubami. Jesteśmy teraz na etapie rozliczania tych umów,
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więc czekamy aż kluby złożą sprawozdania z realizacji. Dziękuję. To wszystko. Jeżeli mają
państwo radni jakieś pytania to chętnie odpowiem.

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujmy panie dyrektorze. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę. Prosiłabym o
przesłanie prezentacji, bo nie dostaliśmy jej.
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Dobrze, prześlemy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Zostajemy w tym samym punkcie i oddaję głos panu dyrektorowi Leszkowi
Paszkowskiemu. Dzień dobry panie dyrektorze.
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dzień dobry, pani przewodnicząca, szanowni państwo jak już wspomniałem Gdański
Ośrodek Sportu realizował zadania w roku 2021 na łączną kwotę 35 268 864 zł oraz
realizowaliśmy przychody na kwotę 9 263 954 zł. Chciałbym państwu zaprezentować
realizację działań GOS-u w roku 2021.

Najważniejsze imprezy to przede wszystkim 5.5 Maraton oczywiście z powodów
związanych z covidem, który nas ograniczał w realizacji wszystkich działań one się odbyły
w takim układzie hybrydowym, częściowo biegali biegacze w terenie w dowolnym miejscu,
częściowo w miejscu wyznaczonym przez nas w określonym dniu. Impreza miała za
zadanie też kontynuację tradycji Gdańskiego Maratonu. Mamy nadzieję, że w roku 2022
dojdzie do realizacji w realu. Dodam tylko, że mamy z roku 2019 już zapisanych 1700
osób. W tej chwili w ogóle na liście mamy ok 2000 osób, bo się kolejne osoby zapisały,
więc mamy nadzieję, że to będzie jedna z największych imprez biegowych, która się
będzie odbywać nie tylko ona Pomorzu, bo tych imprez jest bardzo niewiele, ale
organizatorzy w obawach przed covidem wycofywali się. My podjęliśmy to ryzyko i
będziemy chcieli tą imprezę zrealizować, zresztą podobnie tak jak Lotto Challenge
Gdańsk, który był w roku 2021 też realizowany, przygotowywany w wielkich obawach, ale
jak państwo wiecie udało się, impreza zgromadziła na starcie w czerwcu uczestników 17
krajów,

a

same

wydarzenie

zostało

docenione

przez

CHALLENGEFAMILY,

czyli

organizatora tego cyklu 23 imprez na świecie na 4 kontynentach za Race of the Year, czyli
najlepszą imprezę z cyklu Challenge.
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Inne imprezy, które zorganizowaliśmy w realu to 59. Bieg Westerplatte. Za rok mamy mały
jubileusz 60 bieg. Mamy nadzieję również, że będzie w realu. Oczywiście Cross Duathlon
już organizowany tradycyjnie jesienią i nowy cykl imprez biegowych na dystansie 5
głównie, ale też i 10 km z cyklu #RUNGDN, notabene w tej chwili mamy odsłonę nowej
strony, która została przez nas zliftowana.
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Dalej realizujemy program Aktywuj się. O tym już wspominałem państwu niejednokrotnie,
głównie chodzi o zajęcia online, ale też już mamy też niektóre zajęcia w realu chociażby
zumbę, jogę, czy gimnastykę dla seniora.

Jeżeli chodzi o imprezy, zajęcia sportowe, akcje to realizowaliśmy dwudniowy Turniej
Petanque w Parku Reagana, Akcja ekoKajak, która spowodowała, że ok 1000 kg śmieci
zebraliśmy z Motławy. Imprezę będziemy kontynuować w następnych latach. Bardzo się
ona przyjęła i polega ona na tym, że osoby odpowiednio wcześniej zarezerwują kajak i
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zbierają tymże śmieci z Motławy i dostarczają do segregowanych pojemników. Start się
odbywa na Żabim Kruku naszej marinie i ta impreza będzie kontynuowana w roku 2022.
Na plaży organizowaliśmy turnieje siatkarskie, również będziemy je kontynuowali również
w następnym roku. Kolejna impreza wodna to #Kajakowy Spacer Miejski, zwiedzanie
szklaku wodnego, w sumie 79 osób na przestrzeni lipca i sierpnia. Zapisało się to. To
impreza odpłatna, ale zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem, zawsze była lista
rezerwowa, na pewno też powrócimy do realizacji. Smaczkiem może być taka sytuacja, że
ta impreza prawie w całości się zwróciła. Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC załóg
jednoosobowych, które odbywały się na wodach Zatoki Gdańskiej 16-18 lipca również
organizowane przez Gdański Ośrodek Sportu.

Innym, ważnym projektem, który był realizowany i został zwodowany w 2021 roku to
plaża dostępna dla wszystkich. Miejsce, które jest takim wzorcowym jeżeli chodzi o
dostępność począwszy od dojazdu autobusem aż do wejścia do wody dla osób z różnymi
deficytami, ale też osób chociażby dla rodziców z dziećmi.
Kąpieliska morskie już nie będę się powtarzał, ale oczywiście sezon za nami, kąpieliska z
Błękitną Flagą w Jelitkowie, Stogach, Sobieszewie, Sobieszewie Orlu, Molo w Brzeźnie, ilość
osób, które brały udział państwu też zrelacjonowałem w poprzednich prezentacjach.
Letnie akcje profilaktyki bezpiecznej kąpieli. To chodzi o Letnią Szkołę Ratownictwa
dedykowaną dla różnych grup oraz Aktywuj się w Ratownictwie też cykl zajęć
prowadzonych na plaży w Brzeźnie doskonalących umiejętności pływackie z elementami
ratownictwa.
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Gdański Stadion Letni to inny projekt realizowany przez naszego kontrahenta. Tam się
odbywały do każdy weekend wiele imprez rangi ogólnopolskiej łącznie z zawodami
Ekstraklasy w Beach Soccerze, a także Ekstraklasa jeżeli chodzi o piłkę siatkową czyli
zawody w siatkówce dla najlepszych zespołów męskich, żeńskich.

Jeżeli chodzi o Marinę Gdańsk to ona funkcjonowała bez przeszkód w roku 2021. Już ruch
powraca do poziomu z ok roku 2019. Przybiło do nas 1538 jednostek, o 82 jednostki
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więcej niż w roku 2020. Były to jednostki z wielu państw świata, więc sezon widać już
wraca do normalności jeżeli chodzi o żeglarstwo, które w jakiś sposób oparło się covidowi
jeżeli chodzi o tą turystykę żeglarską, gdyż ona nie wymaga kontaktu z innymi osobami.

Inne przystanie żeglarskie również funkcjonowały bez zarzutów. Jesienią oddaliśmy nową
przystań przy ul. Nadwiślańskiej. Tam jeszcze niewiele jednostek nas odwiedziło, bo to
było otwarcie jesienią tego roku, ale już mamy awiza na przyszły rok i jest duża szansa, że
tą marinę wypełnimy w 100% na przyszły rok.
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Przystanie żeglarskie i kajakowe również przejęliśmy w roku 2021. Tu wspomniana
Nadwiślańska jeżeli chodzi o żeglarską, ale jeszcze były 4 przystanie kajakowe na Żabim
Kruku, Sobieszewie, Kanał Młynówka, Górki Zachodnie, Opływ Motławy na Kamiennej
Grodzy. To są obiekty, które teraz właśnie jesienią przejęliśmy do użytkowania. Nieco
wcześniej, ale też jesienią Kanał Młynówki na Wyspie Sobieszewskiej.

Zaruski. Nasza flagowa jednostka. Właśnie niedawno wróciła z remontu masztów i
drzewców, bo były one zdemontowane po już niemal 10-letniej służbie, więc już zostały
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zamontowane i w tej chwili lakierowanie pokładów się odbywa, ale na pokładzie
Zaruskiego odbywa się wiele rejsów jednodniowych, rejsy związane z gdańskimi
oldtimerami, które cieszą się dużym zainteresowaniem, także realizowaliśmy rejsy z
projektu Baltic Pass – Maritime Heritage Tours, trzydniowe rejsy zatokowe oraz rejsy
tygodniowe i 14-dniowy rejs „Gdańska Szkoła pod Zaglami”.

Uruchomiliśmy aplikację sportgdansk.pl. Tam są zawarte informacje dotyczące oferty
GOS-u, kalendarz wydarzeń, rejestracji do imprez oraz wirtualnych wyzwań i aplikacja się
cieszy coraz większym zainteresowaniem.
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Wyszukiwarka aktywności sportowych to wdrożenie internetowej wyszukiwarki imprez i
zajęć sportowych organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu i inne jednostki
miejskie. Zakończenie prac mamy jeszcze zaplanowane na rok 2021.

Kolejne rzeczy, o których chciałem opowiedzieć to nasze projekty unijne, których jesteśmy
liderem i to Active Citizens in European Cities. To jest taki program mający na celu
wymianę dobrych praktyk zarówno w zakresie zarządzania obiektami, tworzenie ofert
m.in. właśnie współpracy tworzymy wyszukiwarkę, o której wspomniałem w poprzednim
slajdzie. Projekt, który w tym roku się będzie kończył to Green Run Network, to projekt,
gdzie też jesteśmy liderem, projekt polegający na wymianie dobrych praktyk w zakresie
organizacji imprez z takim ekologicznym podejściem.
GOS również jest uczestnikiem programu EcoShip. To jest międzynarodowy projekt
edukacji morskiej. Zaczęliśmy go właśnie w listopadzie. Pierwsze spotkanie w tym
tygodniu wspólnie z Finami i Litwinami. Będziemy realizowali taki projekt polegający na
edukacji morskiej, ale i ekologicznej skierowane do młodzieży w wieku 15-20 lat i będzie to
projekt, który ma za zadanie wychowanie czy nauczenie 30 oficerów ekologicznych, którzy
będą potem realizowali swoje zajęcia i promowali ekologię w oparciu o doświadczenia
zdobyte na pokładzie m .in. Generała Zaruskiego wśród dzieci i młodzieży. Jak
wspominałem będzie to projekt realizowany z Finami oraz z partnerami z Litwy.
Beach Management to projekt, który ma za zadanie zwiększenie potencjału instytucji
partnerskich w zakresie zarządzania plażą i ekologią w tych obiektach, zwiększenie
uczestnictwa osób, które są defaworyzowane, czyli mają pewne deficyty i jest to projekt,
który jest na etapie dopiero tworzenia się.
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Zrealizowane remonty, które były w roku 2021 to jest plaża dostępna dla wszystkich przy
wejściu nr 50, ławeczki plażowe, które nie przyjęły się jako takie, ale będą realizowane
inne zgodnie z naszymi możliwościami przy współpracy z panią Przewodniczącą Rady
Miasta panią Agnieszką Owczarczak. Mamy już zakupione te plażowe ławeczki, ale będą
realizowane w roku 2022 na wiosnę. Molo w Brzeźnie jak państwo wiecie jest
remontowane. Miejmy nadzieję, że wykonawca, który miał duże problemy ze zdobyciem
drewna modrzewiowego, bo z takiego drewna jest wykonywany ten remont oraz stali
nierdzewnej, żeby posłużyło dłużej. Ten pierwszy etap zakończy się miejmy nadzieję
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jeszcze przed świętami i dopingujemy naszego wykonawcę, żeby rzeczywiście to się stało,
żeby święta można było całe molo otworzyć. Jest duża szansa. Dzisiaj moi pracownicy byli
na obiekcie i otrzymałem zdjęcia, z których wynika, że rzeczywiście prace bardzo mocno
podkręciły swoje tempo. Jeżeli chodzi o pływalnię Chełm tam doszło o przebudowy
instalacji i pływalnia ma już 17 lat, więc to już jest obiekt, który ma swoją historię i należało
tam zrobić nową cyrkulację dla wody pod prysznicami, gdyż to był problem, który często
występował. To są główne nasze działania. Jeżeli państwo radni mają jakieś pytani to
chętnie odpowiem na nie.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy panie dyrektorze. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę. Myślę, że
prezentacja

wszystko

jasno

przedstawiła.

Bardzo

dziękujemy

panie

dyrektorze.

Przechodzimy do kolejnego punktu.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dziękuję.

PUNKT - 5
Cenniki w obiektach zarządzanych, administrowanych przez Gdański Ośrodek
Sportu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Oddaję głos panu dyrektorowi.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Proszę państwa cennik, który jest w tej chwili obowiązującym w Gdańskim Ośrodku
Sportu jest dokumentem bardzo obszernym. Zawiera bardzo dużo pozycji. Nie sposób
nawet dzisiaj mi wyliczyć, a jest to na pewno pewnie kilkadziesiąt jak nie kilkaset. Każdy
obiekt w jakiś sposób analizujemy jeżeli chodzi o koszty. Każdą z tych pozycji staramy się
optymalizować. Dzisiaj koszty utrzymania obiektów są bardzo wysokie. Ostatni cenni
wprowadzony w tym roku w delikatny sposób został zmieniony i niektóre opłaty zostały
podniesione, chociażby została wprowadzona opłata portowa, która nam dała w tym roku
niemal 40 000 zł i jest to opłata, przypomnę, wynikająca z przebywania określonej ilości
osób, które jest też już standardem w wielu portach. Zostały też zmienione ceny jeżeli
chodzi o przystanek tramwaju wodnego i tutaj też się zatrzymam. W ostatnim czasie
docierały do pani przewodniczącej i do pani, do nas wystąpienie jednego z naszych
dzierżawców, użytkowników przystanku tramwaju wodnego i spróbuję ten problem, to
wyzwanie nakreślić jego historię. Otóż przystanki tramwaju wodnego powstały z myślą o
realizacji ożywienia dróg wodnych. Ten projekt był realizowany w oparciu o środki unijne.
Powstały przypomnę trzy przystanie Żabi Kruk, Sienna Grobla oraz Tamka na Stogach oraz
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powstało kilka przystanków tramwaju wodnego. Nie wszystkie z nich się przyjęły. Inne
rzeczywiście spełniły swoje role. Inne w ogóle okazały się miejscami, które nie przyjęły się,
chociażby do takich przystanków należał przystanek na ul. Przełom, czyli na Wyspie Stogi.
Na Siennej Grobli również ten przystanek był mało odwiedzany, ale niektóre z nich takie
jak przystanek przy Moście Zielonym czy tramwaj wodny przy Targu Rybnym były i są
oblegane. Dzisiaj tak naprawdę to mamy 12 kontrahentów, którzy realizują swoje
przewozy. Całe zamieszanie z tramwajami wodnymi też miał swój udział covid, gdyż w
roku 2020 i 2021 już nie funkcjonowały tramwaje wodne realizowane przez gminę.
Przypomnę państwu, że gmina miał swój udział też finansowy. Był to kontrakt już w sumie
6-letni, który był realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego, ale ten projekt został
zakończony w roku 2019 i już w 2020 roku nie pływały jednostki, a gmina z tego tytułu
miała tylko koszty w kwocie ok 1,6 do 2 mln zł rocznie w zależności od roku. Dokonaliśmy
analizy po zakończeniu tego projektu, a robiła tą analizę Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego i w czerwcu 2020 roku została opracowana koncepcja określająca kierunki
zmiany funkcjonowania tramwaju wodnego i stąd zdecydowano w konsultacjach o
zakresie możliwości tego projektu polegającego na organizacji turystycznych przewozów
przy udziale przewoźnika zewnętrznego, stąd też zostało to rzucone na rynek. W związku z
tym jak już wspomniałem pojawiło się 12 podmiotów, z czego 6 uczestniczyło bardzo
mocno w konsultacjach i tych pracach. To przyniosło wymienne efekty. Dzisiaj ten mały
ruch turystyczny jeżeli chodzi o tramwaje wodne jest realizowany bez środków
budżetowych, realizują go inne podmioty i dzisiaj mogę stwierdzić, że ten projekt jakby się
bardzo dobrze broni. Niektóre z tych przystanków potrafią się wręcz samofinansować, a
myślę, że dopiero przed nami jeszcze większe przychody z tytułu korzystania z tego
przystanku. Tu pojawiły się głosy, były wystąpienia ze strony jednego z dzierżawców, że
jakby Gdański Ośrodek Sportu preferuje uczestnictwo większych jednostek w korzystaniu
z tej infrastruktury. Otóż proszę państwa przystanki mają swoje odgraniczenia. Tam mogą
cumować łodzie do 20 metrów łącznej długości. Te mniejsze jednostki tak samo zajmują
tyle samo miejsca, bo albo ktoś stoi na tym przystanku jednoosobowo i zajmuje go, albo
nie, w związku z powyższym nasi kontrahenci w drodze dialogu uzgodniliśmy, tutaj nie
było z tym większych problemów, miedzy sobą harmonogram dobić. Jak wspomniałem, że
było tych kontrahentów bardzo dużo. Było w sumie 12 chętnych, ale w sumie w
pierwotnej wersji było ich 8, a na koniec było ich 12 i zmieniliśmy też na ich życzenie w
stosunku do doświadczeń z poprzednich lat długość przybicia, bo pierwotnie były to 10minutowe przybicia, które nie dawały możliwości zebrania odpowiedniej ilości osób czy
nawet załadunku i rozładunku pasażerów, więc wydłużyliśmy po konsultacjach z
zainteresowanymi, że wprowadziliśmy w cenniku zmiany, aby te przybicia były nieco
dłuższe 15-minutowe, ale też zwiększyliśmy kwotę. Przypomnę, że utrzymanie
przystanków tramwaju wodnego to także wydatek. To są koszty związane z jego
sprzątaniem, z jego monitoringiem, utrzymaniem tego monitoringu, kwestią związaną z
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konserwacją, kwestie związane z chociażby badaniem głębokości, usuwaniem uszkodzeń,
także to są też duże koszty. Na dzisiaj jeszcze ten cały projekt się nam nie zwraca, ale jak
wspomniałem, będzie już chyba w roku 2022 jeżeli nie będzie żadnych komplikacji
covidowych to ten projekt będzie się chyba jeszcze bardziej rozwijał, stąd wzrost też opłat,
ale jesteśmy świadkami wzrostu opłat we wszelkich obszarach, stąd coś za coś.
Wydłużyliśmy czas postoju, zwiększyliśmy też koszty przybicia, ale też nie możemy się
zgodzić z takim podejściem, że jak mam małą łódkę to chcę płacić mniej, bo mogę wziąć
mniej osób, bo to były tego typu oczekiwania. Jeżeli jest zajęty przystanek to z naszego
punktu widzenia on jest zajęty i to nie nasza już jakby wola, żeby mieć małą czy dużą
łódkę. Po prostu to są jednostki tylko niewielkie do 20 metrów o różnej pojemności i
różnych celach. Także tak to wygląda jeżeli chodzi o politykę cenową w zakresie
użytkowania tramwaju wodnego. Dziękuje za uwagę. Gdyby państwo radni mieli pytania
to postaram się odpowiedzieć.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękujemy panie dyrektorze. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę, więc myślę, że
tą kwestię mamy wyjaśnioną. Bardzo dziękuję panie dyrektorze.

PUNKT - 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy państwo radni mają jakieś wolne wnioski? Nie widzę. Przypomnę, że jeżeli państwo
mają jakieś sugestie co do tematów na najbliższe posiedzenia Komisji na cały rok to
można je zgłaszać mailowo do pani Asi lub też do mnie. Będziemy en plan przygotowywać
na najbliższe posiedzenie Komisji i będziemy ten plan głosować już z tematami, takimi,
które państwo chcą też włączyć do prac Komisji. 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. 17:20

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
/-/ Beata Jankowiak
Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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