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BRMG.0012.90.2021/KSiB   
 

PROTOKÓŁ NR 43–12/2021 
 

Z czterdziestego trzeciego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 

Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 22 listopada 2021 

roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS. 
 

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu, 

czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 

członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 

obrady, otworzył 43 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i 

powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną 

wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Następnie przewodniczący sprawdził na początku posiedzenia obecność członków 

Komisji. 

Radny Krystian Kłos – obecny 

Radny Jan Perucki – obecny 

Radna Katarzyna Czerniewska – nie dołączyła do posiedzenia 

Radny Michał Hajduk – obecny 

Radna Barbara Imianowska – obecna 

Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 

Radna Teresa Wasilewska – obecna 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie podniesienia wysokości 

wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy 

dziecka – druk nr 1112. 
Przedstawia: Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – druk nr 1105. 
Przedstawia: Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wysokości opłat za pobyt 

i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat – druk nr 1115. 
 Przedstawia: Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1114. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 

Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1108. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia wniosku 

Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska wsparcia ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – druk nr 1109. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi – 

druk nr 1116. 
Przedstawia: Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

W związku z brakiem zmian w porządku obrad Przewodniczący przeszedł do omawiania 

pkt 1.  

PUNKT – 1 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie podniesienia 

wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym 

rodzinne domy dziecka – druk nr 1112. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.273.2021). 
 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z kompetencjami Rady 

Miasta można co jakiś czas podnosić wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych, w 

tym zwykłym jak je nazywany, tym, które są rodzinnym pogotowiem i również 

prowadzącym rodzinne domy dla dzieci. Propozycja zawarta w druku dotyczy 

podniesienia dotychczasowych wynagrodzeń o 1000 zł dla każdej formy pieczy zastępczej 

co powoduje, że najniższe wynagrodzenie dla rodziny zastępczej z poziomu 3020 zł 

wzrośnie do 4020 zł, dla rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka z kwoty 3620 zł do 
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kwoty 4620 zł, dla rodzin, które pełnią funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty 3120 zł do 

kwoty 4120 zł. Ta zmiana miałaby obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Te środki 

zostały zaplanowane w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a 

same podwyżki podyktowane są po prostu tym, że borykamy się wszyscy z rosnącymi 

cenami, z inflacją, a więc i również rodziny zastępcze. Ostatnia podwyżka, która miała 

miejsce to było kilka lat temu i ona wynosiła ok 200-250 zł, więc te wynagrodzenia dotąd 

obowiązujące były już niewystarczające. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tego 

druku.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i 

powiedział: chciałbym podziękować, że wychodzimy naprzeciw faktycznie tej drożyźnie, 

która nas zalewa, inflacja na poziomie 7% i jak pani dyrektor wspomniała te podwyżki były 

udzielane dość dawno, a niewątpliwie te formy wsparcia dla dzieci należy szczególnie 

wspierać, więc za ten projekt uchwały serdecznie dziękuję.  

 

Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie 

przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w 

druku nr 1112. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA    

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 

jednogłośnie - 6 głosami za,  przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty 

w druku nr 1112. (Opinia nr 43-12/307-95/2021).  

 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

PUNKT – 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – druk nr 1105. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.266.2021). 
 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Dziękuję serdecznie za pozytywne zaopiniowanie poprzedniej uchwały. 

Szanowni państwo, środki PFRON-owskie mają taką specyfikę, że one przychodzą w 

okolicach marca i wtedy państwa proszę o zaopiniowanie propozycji jaką przedkładamy, 
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by móc je jak najlepiej wykorzystać. Zwykle w listopadzie nanosimy pewne korekty. Te 

środki PFRON-u są w dyspozycji Gdańskiego Urzędu Pracy. One są związane z rehabilitacją 

zawodową osób z niepełnosprawnościami, natomiast te związane z rehabilitacją 

społeczną są w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Aby najlepiej je 

wykorzystać prosimy o pozytywne zaopiniowanie proponowanych zmian i tak w budżecie 

Gdańskiego Urzędu Pracy te zmiany, które chcielibyśmy dokonać łącznie na kwotę 88 000 

zł dotyczą przede wszystkim zmian w dofinansowaniu kredytu bankowego lub na 

kontynuowanie działalności gospodarczej. Tu ze względu na mniejsze niż nam się 

wydawało niż planowaliśmy zainteresowanie i w łączności z tym są również składki na 

ubezpieczenia społeczne. Tu zmniejszenie o 10 000 zł. Wydatki na instrumenty i usługi 

rynku pracy tu zmiana o 30 000 zł pozostaje w budżecie 3000 zł. Ostatnia zmiana to jest 

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy kwota zmniejszona o 40 000 zł. Wszystko to 

wynika z mniejszej liczby wniosków zarówno od pracodawców jak i osób indywidualnych 

i tę kwotę 88 000 zł wynikającą z zsumowania tych kwot, o których przed chwilą mówiłam 

chcielibyśmy zaproponować jako przesunięcie na środki służące dofinansowaniu podjęcia 

działalności gospodarczej lub wniesienia wkładu własnego do spółdzielni socjalnej. Ta 

forma zatrudnienia cieszy się największym na dziś zainteresowaniem i tutaj to 

dofinansowanie ma jeszcze szansę być wykorzystane w 100%. Natomiast jeśli chodzi o 

środki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to łączna kwota, którą 

chcielibyśmy przesunąć to 146 600 zł z drobną końcówką i te środki w całości chcielibyśmy 

przesunąć na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 

Będziemy mogli wówczas rozpatrzyć pozytywnie wnioski, które na dzisiaj zostały do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie złożone, przy czym w zdecydowanej większości 

dotyczyły by one likwidacji tych barier, które są możliwe do szybkiej realizacji czyli przede 

wszystkim bariery w komunikowaniu się i techniczne, bo to jest kwestia zakupu 

najczęściej. Te architektoniczne są już niemożliwe dzisiaj do zrobienia jeśli nie podjęto już 

wcześniej jakiś czynności z tym związanych, przy czym takie zastrzeżenia to nie może być 

refundacja, więc najpierw przyznanie dofinansowania, a potem działalność, więc 

architektoniczne już raczej z tego dofinansowane nie będą. Ta kwota 146 ponad tysięcy 

składa się z takich przesunięć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jak zdecydowana 

większość to 140 tys. zł z kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Tutaj na 

początku mieliśmy blisko 1 mln 400 tys. zł. One nie zostały wszystkie wykorzystane i już 

pewnie nie zostaną. Dalej drobne kwoty rzędu 1300 zł to dofinansowanie kosztów 

działania warsztatów terapii zajęciowej. Te oszczędności wynikają z absencji uczestników. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych 5200 zł, to z 

kolei wynika z niewykorzystania dotacji przyznanej organizacji pozarządowej i to w 

budżecie MOPR-u są wszystkie zmiany. Jest jeszcze jedna pozycja w wysokości 100 zł w 

kontekście w wydziale dotyczącym obsługi samego funduszu. Tutaj brakuje nam tych 100 

zł na zapewnienie zakupu usług pocztowych, więc, żeby to mogło się zadziać to prośba 

również o wyrażenie zgody na takie drobne przesunięcia w tym obszarze technicznym 



5 

 

służącym obsłudze. Bardzo dziękuję. To wszystko. Bardzo proszę o pozytywne 

zaopiniowanie.             
 

Radna Katarzyna Czerniewska dołączyła do posiedzenia. 
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 

pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1105. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA    

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 

jednogłośnie - 7 głosami za,  przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty 

w druku nr 1105. (Opinia nr 43-12/308-96/2021).  

 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

PUNKT – 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wysokości opłat za 

pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat – druk nr 

1115. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.276.2021). 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  

Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o sam druk, też 

obecna jest z nami pani dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków pani Dorota Woźniak, a 

więc jest też w stanie odpowiadać na wszystkie państwa pytania, natomiast podjęcie przez 

państwa radnych tej uchwały spowoduje wygaszenie dotychczasowej obowiązującej 

uchwały w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców w Gdańskim Zespole Żłobków. 

Zmiany, które zostały wprowadzone, które do tej pory obowiązują dotyczą głównie kwestii 

czy tego obszaru zwolnień jak i odpłatności za wyżywienie. Bez zmian pozostaje opłata 

stała, która jest ponoszone przez rodziców w Gdańskim Zespole Żłobków i na dzień 

dzisiejszy wynosi 517 zł, a wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy i ta opłata wynosi 10% tego 

przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o zwolnienia, które są możliwe zgodnie z 

zapisami uchwały to ulga w opłacie za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 50% tejże 
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opłaty będzie przysługiwała zarówno w przypadku tych dzieci, które wychowują się w 

rodzinie wielodzietnej, jak i te, na które pobierany jest zasiłek rodzinny, jak również tych, 

których rodzeństwo uczęszcza do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Możliwe są też 

zwolnienia 100% i ta ulga będzie wyniosła 50% dopłaty. Możliwe są też zwolnienia 100% 

tak jak dotychczas dotyczą one dzieci niepełnosprawnych jak i tych wychowanków, którzy 

są wychowywani przez rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 

Gdańsku do Domu Samotnej Matki lub innej specjalistycznej placówki. Nowość to zapis 

mówiący o tym, że to zwolnienie całkowite z opłaty przysługuje również wtedy, kiedy 

mamy do czynienia z dzieckiem objętym opieką przez Rodzinny Dom Dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą. Jeżeli chodzi o opłaty za wyżywienie do 

tej pory one były zapisane wprost kwotowo w obowiązującej uchwale. Ta opłata 

maksymalna wynosiła 8 zł, realna na ten moment to 7 zł. Wiemy, że w związku z inflacją 

całość tych kosztów przygotowania posiłków również w Gdańskim Zespole Żłobków 

wzrasta. Należało wpisać tutaj też, podać taki zapis, który nie będzie musiał być co jakiś 

czas zmieniany, więc w tej uchwale pojawia się określenie, że opłata za wyżywienie dziecka 

w żłobku wynosi maksymalnie, oczywiście ono na dzień dzisiejszy nie będzie wynosiło, 

maksymalnie 0,4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni 

rok kalendarzowy. To daje ok 20 zł. Na dzień dzisiejszy tak jak powiedziałem ta opłata 

wynosi 7 zł. Dziękuję bardzo.  
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 

pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1115. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA    

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 

głosami za,  przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 

1115. (Opinia nr 43-12/309-97/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1114. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.275.2021). 
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Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego 

w Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt 

uchwały.  

Powiedziała: Szanowni państwo, zwracam się z prośbą o zaopiniowanie druku 

dotyczącego wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki Hala 

Gdańsk-Sopot w kwocie pół miliona złotych. Jest to drugie dokapitalizowanie w tym roku. 

Pierwsze na kwotę 1 150 000 zł zostało już zrealizowane i inwestycje są realizowane. 

Natomiast w tej chwili jest to pół miliona złotych na kolejne działania inwestycyjne. 

Zgodnie z przedstawionym drukiem są to przekładniki w systemie poboru energii, 

modernizacja systemu układu opraw ewakuacyjnych, podłoga sportowa do sali 

treningowej, klapy systemu oddymiania, modernizacja kosza centralnego, analizy 

dotyczące układu transportowego oraz sporządzenie koncepcji wstępnych dokumentów 

dotyczących rozbudowy budynku hali. Chciałam tylko dodać, że Gmina Miasta Sopotu 

podjęła już stosowną uchwałę w tym zakresie 3 września, ponieważ Hala jest wspólną 

spółką Gdańska i Sopotu. Kwota pół miliona złotych jest zapisana w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na rok 2021, także proszę państwa o pozytywną opinię. Dziękuję bardzo.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Poprosiłabym panią prezes, żeby nam trochę więcej przybliżyła na temat tych inwestycji, 

bo ogólnie mamy w druku, ale może coś więcej na ten temat?  

 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. 

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, pani radna, ten wniosek był efektem 

wcześniejszych rozmów i zapotrzebowań spółki i tak jak pani Małgorzata wspomniała one 

są przeznaczone przede wszystkim na pokrycie dodatkowych wydatków prac 

modernizacyjno-inwestycyjnych niezbędnych w ogóle do funkcjonowania hali, ponieważ 

hala już ma 11 lat i od pierwszej imprezy masowej właśnie tyle czasu minęło, że czasami 

ten zakres prac modernizacyjnych szczególnie dotyczący systemu zarzadzania i 

bezpieczeństwa powoduje to, że musimy dodatkowe inwestycje wykonać i właśnie m. in. 

są to te przekładniki niezbędne do poboru energii, jak również przede wszystkim 

konieczne ze względów pPOŻ układy opraw ewakuacyjnych, które po prostu ulegają 

degradacji i trzeba je dodatkowo wzmocnić, wymieniać i czasami nawet zmieniać zasilanie. 

Podłoga w sali treningowej wymagała również modernizacji, ponieważ na co dzień grają 

tam zarówno kluby zawodowe koszykarskie jak i siatkarskie, ale również kluby 

młodzieżowe i ligi amatorskiej. Ona jest bardzo mocno eksploatowana, często jako, że 

zmieniane są dyscypliny wymaga to również instalowania czy koszy najazdowych i po 

prostu ta podłoga wymagała wzmocnienia takiego natychmiastowego. Taką pracą 

modernizacyjną są również klapy oddymiania, które ze względów pPOŻ są niezbędne w 
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ogóle, żeby obiekt został dopuszczony do użytkowania, jak również modernizacja kosza 

centralnego, bo kosz centralny jest podwieszony przy samym suficie hali. On po prostu 

wymaga modernizacji ze względu na zmieniające się również technologię związaną z 

przekazywaniem obrazu. Druga część tych inwestycji czy też tych pieniędzy zostanie 

wydatkowana na pracę związaną z koncepcją i rozbudową budynku w strefie A1 czyli to 

jest to wejście główne do hali z poziomu zero z takich dwóch podstawowych powodów. 

Przede wszystkim z takiego powodu, że poprzez powiększenie możliwości pojemności 

płyty areny głównej do aż 7000 osób poprzez budowę kolejnych wyjść ewakuacyjnych, ta 

inwestycja już została zrealizowana, to foyer jest zbyt małe. Tam często wchodzi tamtędy 

7000 osób i w związku z tym konieczna jest rozbudowa tego foyer o kolejne ok 900 m². 

gdzie miałyby się znaleźć takie funkcje dodatkowe jak zadaszone kasy, szatnie, ale również 

też po prostu większa powierzchnia, żeby widzowie mogli komfortowo z hali korzystać, a 

dodatkowo na poziomie 2, bo to będzie rozbudowa sięgająca dwóch pięter, przewidziana 

jest budowa takiej funkcji edukacyjnej, a więc multimedialnego muzeum sportu czy też 

dotyczących tych wszystkich imprez, które się w hali sportowych odbywało. To są prace 

koncepcyjne związane z przygotowaniem koncepcji właśnie tak jak powiedziałam. 

Również tego projektu funkcjonalno-użytkowego, a drugim wydatkiem jest już poniesione 

przez spółkę wydatki związane z analizą komunikacyjną wokół hali związaną z 

przygotowaniem zmiany planów miejscowych. Mam nadzieję, że w miarę kompleksowo 

państwu przedstawiłam.    

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Pani prezes bardzo dziękuję. Czy my też możemy dostać, bo tak ogólnie jak patrzę na tą 

uchwałę i uzasadnienie to jest i zresztą pani nam to też opisała troszeczkę więcej niż jest 

w uzasadnieniu, natomiast takie konkretne wyliczenia co ile kosztuje. Oczywiście nie w tej 

chwili, tylko na maila. Myśmy jakiś czas temu też uchwalali zwiększenie o 500 000 zł czyli 

w sumie 1 mln zł z Sopotem. Rozumiem, że po kolei robicie jakieś realizacje, a to trzeba 

coś wyremontować, trzeba coś unowocześnić, trzeba nowego typu oświetlenie 

zamontować, to wszystko jest oczywiste, natomiast gdybyśmy mogli następnym razem też 

ewentualnie przy tej dzisiejszej uchwale dostać takie bardziej dokładne to wyliczenie, bo 

ogólnie jak się patrzy na to to nie do końca dociera do nas, do mnie co ile może kosztować. 

Rozumiem, że to są duże wydatki przy takiej hali, natomiast jakby można było dokładniej 

prosić, dobrze?   

 

Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego 

w Wydziale Polityki Gospodarczej 

Pani radna jeżeli chodzi pani o rozbicie to np. modernizacja systemu układu opraw 

ewakuacyjnych to jeżeli pani by chciała to mogę wymienić, że to jest demontaż 

uszkodzonych opraw oświetlenia wydatek netto 13 736 zł, demontaż elementów 

podzespołów 1680 zł, wymiana podzespołów, montaż nowych podzespołów 5320 zł, 
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montaż nowych opraw oświetlenia 37 100 zł, montaż nowych opraw oświetlenia 

podstawowego 34 300 zł, montaż nowych opraw oświetlenia 45 500 zł, montaż nowych 

opraw oświetlenia podstawowego oraz opraw rozdzielnej funkcji oświetlenia awaryjnego 

27 300 zł, montaż nowych opraw oświetlenia 24 500 zł, wymiana uszkodzonego 

okablowania 4590 zł, próby i uruchomienie 5974 zł. To zadanie np. kosztuje 200 000 zł. 

Jeżeli pani by chciała dokładnie to mogę pani powiedzieć po prostu koszt każdego z tych 

zadań, które są wymienione w uzasadnieniu. Może tak być?   

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Może niekoniecznie teraz musi pani mówić. Wolałabym, żeby to było na piśmie. Jeżeli 

mogę prosić to na maila dokładnie tak jak pani w tej chwili wylicza czyli każda z tych pozycji 

i jakie to są koszty i na przyszłość też prosiłabym, żebyśmy trochę więcej informacji 

dostawali.    

 

Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego 

w Wydziale Polityki Gospodarczej 

Spółka zawsze kosztorysy wszystkie przedstawia, także to jest w oparciu o kosztorysy 

zawsze.   

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Rozumiem, oczywiście.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Widzę, że pani dyrektor Bierut już jest z nami. Faktycznie jeżeli jest możliwość, żebyśmy 

przed posiedzeniem Komisji dostawali bardziej szczegółowe kosztorysy dokładnie na co 

środki będą przeznaczone to będziemy bardzo wdzięczni i też nam łatwiej będzie 

rozmawiać jeżeli będziemy mieli bardziej konkretne pytania, faktycznie te informacje są 

dość ogólne.  

 

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

Będzie to w formie materiału dodatkowego, a nie w treści uchwały dlatego, że wiadomo, 

że to są wszystko szacunki, więc rynek wszystko to koryguje, więc trudno wkładać to do 

uchwały.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Oczywiście jak najbardziej. Chodzi o to, żebyśmy mieli ogólny pogląd te 500 000 zł w jakich 

proporcjach na jakie zadania będzie przekazywane. Dziękuję bardzo.  
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Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1114. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak – Głównego Specjalisty w Referacie Nadzoru 

Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku 

przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,  przyjęła i pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1114. (Opinia nr 43-12/310-98/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 

Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk 

nr 1108. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.269.2021). 

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Dzień dobry, szanowni państwo, projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania 

GTBS-u naszej spółki jednoosobowej kwotą na poziomie 40 818 500 zł. Jest to kwota, która 

jest zarezerwowana w budżecie tegorocznym miasta Gdańska i będzie przeznaczona na 

wybudowanie 127 lokali mieszkalnych przy ul. Piotrkowskiej. Finansowanie tego 

przedsięwzięcia będzie realizowane w ramach wsparcia z Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz dokładnie zwrot nastąpi z funduszu dopłat na poziomie 80% z funduszu, 

którym kieruje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia na 

poziomie 80% spowoduje, że miasto i spółka będą wykładały na to przedsięwzięcie na 

poziomie 20% pełnych kosztów czyli 42,8 mln zł. Dziękuję.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Poprosiłabym jeszcze raz o dokładne dane na temat tego jakie będzie finansowanie. Ile 

nas ten projekt kosztuje i jakie mamy dofinansowanie i skąd.  
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Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

Dofinansowanie będzie z Banku Gospodarstwa Krajowego przy czym w pierwszej 

kolejności miasto musi spółkę dokapitalizować na poziomie tym, o który wnosimy czyli 

40 818 500 zł, a następnie gmina odzyska te pieniądze na poziomie 80% kosztów 

inwestycji, czyli 31 347 586 zł. To będzie odzyskiwanie tych 31 mln zł czyli 80% 

dokapitalizowania będzie odbywało się etapowo. Jak będzie realizacja budynku spółka 

będzie występowała o środki, będziemy wtedy otrzymywali środki z Banku Gospodarstwa 

Krajowego i będziemy mogli z funduszu dopłat realizować kolejne wpłaty na gminę.   

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

W jakim to będzie czasie?  

 

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

To będzie na przestrzeni 36 miesięcy tak, jaki termin ma spółka na realizację tego 

przedsięwzięcia. W przyszłym roku już są planowane dochody z tego m. in. tytułu, bo to 

się będzie odbywało stopniowo.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli dochody czyli to co jest dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego i z 

Funduszu Dopłat?  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

To będzie do nas wracać, dokładnie.  

 

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

Funduszem Dopłat dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. To jest w tej jednej 

instytucji.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję bardzo.  

 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1108. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a 

następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,  przyjęła 
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i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1108. (Opinia nr 43-

12/311-99/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

PUNKT – 6 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia 

wniosku Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska wsparcia 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 1109. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.270.2021). 

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Jest to kwota, która pochodzi z kolejnego funduszu, którym dysponuje Bank 

Gospodarstwa Krajowego czyli tzw. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa i polega na 

tym, że dochodzi do wsparcia dofinansowania inwestycji na poziomie 10%, przy czym te 

środki, które wpłyną do gminy muszą być reinwestowane w spółkę, czyli dokapitalizujemy 

tą kwotą spółkę z powrotem. To jest to odzyskanie 10% i tym razem dotyczy to spółki TBS 

Motława. Dziękuję.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję i zapytał: Jaka to jest kwota?  
 

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

850 000 zł.  
 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1109. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a 

następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,  przyjęła 

i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1109. (Opinia nr 43-

12/312-100/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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PUNKT – 7 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu z drogi – druk nr 1116. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 

listopada 2021 r. – sprawa BRMG.0006.277.2021). 

Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zadanie o 

usuwaniu pojazdów i przechowywaniu jest zadaniem, które zostało nam narzucone, 

powiatowi narzucone w prawie o ruchu drogowym. Opłaty za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów stanowią dochody własne powiatu, z których powinno być to zadanie 

zrealizowane. Na realizację tego zadania składają się koszty związane z zapewnieniem 

usług holowania i przechowywania pojazdów, także prowadzenie postępowań sądowych 

w sprawie przypadku pojazdów, które nie zostały odebrane we właściwym czasie i 

prowadzenie postępowań administracyjnych dążących do tego, żeby wydać decyzję 

obciążającą właścicieli albo osoby uprawnione do kierowania pojazdami samochodów, 

które odebrane zostały bez opłacenia opłaty albo właśnie za odstąpienie od usunięcia 

pojazdu. Tak jak powiedziałam dochody stanowią te opłaty, które osoby powinny zapłacić 

ale również u nas w naszym mieście stanowią również wartość ta jest zwiększona poprzez 

samochody, które zostały oddane do demontażu, bo z tego też czerpiemy środki 

finansowe na utrzymanie tego zadania. W tym roku w obowiązującym od stycznia do 

października koszty związane z tym zadaniem wynosiły 750 639,68 zł, a dochody uzyskane 

wyniosły 728 099,79 zł. W związku z tym mamy niedobór w wysokości 22 000 zł. W celu 

zapewnienia, żeby to zadanie się bilansowało proponujemy podwyższenie stawek za 

usuwanie i przechowywanie pojazdów i w momencie, kiedy te koszty, które są przez nas 

zaproponowane zostaną przez państwa przyjęte to zadanie będzie się bilansowało, 

oczywiście przy założeniu ilości odholowanych i usuwanych pojazdów na takim samym 

poziomie jak to było w tym roku od stycznia do października. Dziękuję bardzo.      
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Chyba źle usłyszałam, bo powiedziała pani, że dochody są 728 tys. zł, a zrozumiałam, że 

75 tys. zł kosztów. To 750 tysięcy rozumiem?  
 

Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

750 639,68 zł.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję.  

 

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1116. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Joannę Pińską – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 

jednogłośnie - 7 głosami za,  przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty 

w druku nr 1116. (Opinia nr 43-12/313-101/2021).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

PUNKT – 8 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przypominam, że przed nami 

jedno z ważniejszych posiedzeń Komisji, czyli posiedzenie Komisji dotyczące budżetu i 

będzie 6 grudnia o godz. 14:00. Bardzo bym chciał, żebyśmy się spotkali w formie 

stacjonarnej, ale patrząc na to co się dzieje z pandemią prawdopodobnie to się nie uda, 

bo przewidywane apogeum zachorowań to połowa grudnia, więc będziemy jeszcze przed 

tym, a dzisiejsze wyniki zachorowań są niemal o 100% wyższe niż w tygodniu ubiegłym, 

więc raczej sytuacja szybko się nie poprawi, więc prawdopodobnie to posiedzenie Komisji 

będzie zdalne, ale ostateczna informacja będzie do państwa przekazana z odpowiednim 

wyprzedzeniem wraz z porządkiem obrad. Czy jednak ktoś z państwa chciałby zabrać głos?  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Czy na godzinę 14:30-15:00 jest to możliwe, bo jeszcze o 14-tej jestem w pracy i myślę, że 

nie tylko ja.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Pani radna ja też jestem w pracy, niestety muszę się zwolnić i pracodawca ma obowiązek 

panią radną również zwolnić na posiedzenie prac Komisji. To jest tak, że to posiedzenie 

trwa z reguły 5-6 godzin w przypadku lat ubiegłych więc im szybciej zaczniemy tym szybciej 

skończymy. To też wszystko zależy od tego ile państwo radni będą mieli pytań, ale to jest 

tak, że każdy z wydziałów, jednostek Urzędu Miasta przedstawia swoje założenia 
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budżetowe, w związku z tym zanim wysłuchamy i zapytamy odpowiednie jednostki co do 

planowanych wydatków to naprawdę schodzi kilka dobrych godzin i stąd decyzja, że 

akurat raz w roku to posiedzenie odbywa się o godz. 14:00, żeby nie skończyć o 23:00 nie 

mogę tej godziny przełożyć. Niestety tego jednego razu musimy się zmobilizować i być 

obecni od godz. 14:00. Nie widzę więcej pytań. Na koniec sprawdzimy obecność.   
 

Radny Krystian Kłos – obecny 

Radny Jan Perucki – obecny 

Radna Katarzyna Czerniewska – obecna 

Radny Michał Hajduk – obecny 

Radna Barbara Imianowska – obecna 

Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 

Radna Teresa Wasilewska - obecna 
 

 

 

 

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

Koniec -  godz. 16:40 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Strategii i Budżetu RMG 

 /-/ Krystian Kłos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół sporządziła: 

Joanna Świeczkowska 

 


