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BRMG.0012.80.2021/KSiB   
 

PROTOKÓŁ NR 41–10/2021 
 

Z czterdziestego pierwszego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 

Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 25 października 2021 

roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu w 

Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 
 

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 41 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.  
 

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

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych 

i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – druk nr 1074. 
Przedstawia: Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

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

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – druk nr 1086. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

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

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta 

Gdańska – druk nr 1083. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

 

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

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1091.   
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
 

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

uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1092.    
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
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6. Omówienia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022 roku. 
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  
 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie przewodniczący powiedział, że do Komisji został skierowany do zaopiniowania 

wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na pokrycie 

wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących 

projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o. z 

przeznaczeniem w kwocie 6 273 898 zł na pokrycie wydatków bieżących 

związanych z regulacją wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych 

gminy, w tym urzędu. Zaproponował, aby wprowadzić opiniowanie wniosku do 

porządku obrad jako pkt 5A. 
 

Głosowanie: 

6 za – jednogłośnie 
 

Ponadto do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania projektu uchwał: 

• zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska 

na rok 2021 – druk nr 1093    
 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić opiniowanie projektu uchwały druk nr 

1093 do porządku obrad jako pkt 1A. 
 

Głosowanie: 

6 za – jednogłośnie 
 

• w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum 

Integracji Społecznej w Gdańsku w 2022 roku – druk nr 1082    
 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić opiniowanie projektu uchwały druk nr 

1082 do porządku obrad jako pkt 1B. 
 

Głosowanie: 

6 za – jednogłośnie 
 

• w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańska na rok 2022 – druk nr 1096    
 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić opiniowanie projektu uchwały druk nr 

1096 do porządku obrad jako pkt 1C. 
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Głosowanie: 

6 za – jednogłośnie 
 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska 

Województwu Pomorskiemu – druk nr 1085.    
 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić opiniowanie projektu uchwały druk nr 

1085 do porządku obrad jako pkt 2A. 
 

Głosowanie: 

6 za – jednogłośnie 
 

• w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz 

PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1098.    
 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić opiniowanie projektu uchwały druk nr 

1098 do porządku obrad jako pkt 2B. 
 

Głosowanie: 

6 za – jednogłośnie 
 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia 

wraz z wprowadzonymi zmianami. 
 

Głosowanie: 

6 za - jednogłośnie 

PUNKT – 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta 

Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz 

placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk 

nr 1074. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.235.2021). 
 

Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Witam serdecznie, witam pana przewodniczącego, witam państwa radnych, 

witam panią Skarbnik, witam panią dyrektor, witam wszystkich pozostałych gości i 

zaproszone osoby. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i rozliczania dotacji 
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z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez 

osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie 

Gdańska będzie zawierała dwie zmiany. Pierwsza zmiana jest podyktowana tym iż 

pomyłkowo w paragrafie 4 ustęp 12 uchwały odnoszących się do zmian nazwy ustępu 

przytoczonego w treści uchwały, który omyłkowo wskazano ustęp 10, a powinno być 

odniesienie do ustępu 9, więc jest to taka porządkująca zmiana, zatem jest konieczna do 

wprowadzenia. Ponadto w związku z utworzeniem nowego rodzaju oddziału czyli oddziału 

przygotowania wojskowego w dotowanej jednostce oświatowej istnieje konieczność 

wprowadzenia go do załącznika nr 2 niniejszej uchwały. Mając powyższe na uwadze 

podjęcie uchwały jest zasadne. Ten załącznik, który właśnie będzie ulegał poszerzeniu o 

nazwę tej jednostki, czyli oddziału przygotowania wojskowego jest niezbędny w 

przypadku informacji o faktycznej liczbie uczniów w konkretnym miesiącu jakie 

sprawozdają nam jednostki dotowane. Więc jest to zmiana niezbędna i bardzo proszę o 

przychylne przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

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

pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1074. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Renatę Topór – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 

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

1074. (Opinia nr 41-10/295-83/2021).  

 

PUNKT – 1A  
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 1093. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.254.2021). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w 

imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, bardzo proszę o 

pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej. Jest to druga zmiana w 
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bieżącym roku tego programu. Pierwsza była wprowadzona w czerwcu. W tej chwili ta 

wynika z korekt zgłoszonych przez realizatorów zadań i przeniesienia środków z tych 

zadań, które jak z analizy wynika nie będę wykonane w tym roku w całości. Dotyczy to 

dwóch zmian. Jedna dotyczy zwiększenia środków na terapie dzieci i młodzieży, terapie 

uzależnień. Druga dotyczy terapii uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Jest to program pilotażowy prowadzony przez nasze miasto. Nie ma takich programów w 

Polsce. Są to osoby młode dorosłe mieszkające w różnego rodzaju formach wsparcia 

mieszkalnego, które ze względu na covid nie uczestniczyły w zajęciach np. w warsztatach 

terapii zajęciowych czy innych formach i w związku z tym niestety ich motywacja czasami 

do samodzielnego działania trochę się obniżyła i podmiot, który to zadanie realizuje 

zamierza wprowadzić drugiego terapeutę po to, żeby te zadania wzmocnić. Przesunęliśmy 

kwotę tak jak tutaj jest w uzasadnieniu w jednym zadaniu na 19 330 zł, a w drugim na 7266 

zł. To są te kwoty, na które oferenci prosili o te zwiększenia. One nie wymagają 

dodatkowych konkursów, ponieważ z umów wynika możliwość takiego zróżnicowania jeśli 

zwiększa się liczba wykonanych usług i jednocześnie przy okazji wprowadzamy drobne 

korekty w tekście wynikające z utworzenia zespołu monitorująco-wdrożeniowego do 

programu na lata 2021-2025, który został powołany we wrześniu i poprawiamy program 

promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym na lata 2021-2025, 

ponieważ w uchwale przyjętej w ubiegłym roku był to jeszcze projekt, a w czerwcowej nie 

zostało uwzględnione, że już ten program został przyjęty, w związku z tym uzupełniamy te 

dane. Nie zmienia się kwota całego zadania, jest na 14 mln zł. Nie zmieniają się również 

kwoty przeznaczone na profilaktykę alkoholową i na profilaktykę narkotykową. W tych 

grupach te kwoty zostają tak jak były wprowadzone w uchwale pierwotnej. Dziękuję, to 

wszystko.    

 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję i zadał pytanie: 

Odnośnie kwoty, bo to jest z kapslowego, jak rozumiem, czy wpływy są tak jak 

szacowaliśmy w budżecie?  

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Nie mamy takiej informacji, aby to zwiększanie było w momencie, kiedy 

przygotowywaliśmy. Teraz, jak rozmawialiśmy z panią Skarbnik wiemy, że takie 

zwiększenie będzie, natomiast te środki nie przepadają. Zgodnie z art. 208, proszę mnie 

pani Skarbnik w razie czego poprawić, ustawy o finansach publicznych, one będą 

podlegały odtworzeniu w przyszłym roku z przeznaczeniem na zadania przyszłoroczne. 

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Dobrze, a czy wiemy mniej więcej jaka to będzie kwota orientacyjnie? Czyli 3,5 mln więcej 

niż się spodziewaliśmy. Z jednej strony to jest dobra informacja, że wpłynie więcej do 

budżetu, ale z drugiej strony zła, że wypiliśmy więcej alkoholu. 
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Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

I nie możemy tego za bardzo zwalić na turystów w obecnej sytuacji.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Każdy kij ma dwa końce. Dziękuję pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze 

pytania do tego druku? Nie widzę. Pani dyrektor dziękuję za zreferowanie.   
 

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1093. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – 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 

1093. (Opinia nr 41-10/296-84/2021).  
 

PUNKT – 1B 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku 

w 2022 roku – druk nr 1082. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.243.2021). 
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w 

imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie proszę 

o pozytywne zaopiniowanie druku 1082 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 

działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w roku 2022. Kwota ta pozostaje na 

wysokości roku bieżącego. To jest 1420 złotych, natomiast zwiększa się liczba osób 

objętych tym wsparciem, które chcielibyśmy uwzględnić w przyszłym roku i stąd zwiększa 

się też kwota przeznaczona na całe zadanie. Będzie wynosiła w roku przyszłym 340 800 zł 

i obejmie 20 osób. Wśród tych osób są, ta stawka jest tak samo ustalana dla pracowników 

jak i dla osób korzystających z tego programu, i od razu chciałam państwu powiedzieć, że 

to to nie jest całość osób objętych wsparciem Centrum Integracji Społecznej, ponieważ 

mniej więcej tym naszym dofinansowaniem miejskim jest objęta ok ¼ do 1/5 w zależności 

od roku osób, które z tego wsparcia na rynku pracy korzystają. Reszta to są środki 

pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Biorąc pod uwagę, że takie działania mogą tylko 

prowadzić podmioty wpisane do rejestru wojewody, a na terenie Gdańska jest tylko jeden 
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taki podmiot, nie jest celowe ogłaszanie konkursu w trybie otwartych konkursów ofert, bo 

tak naprawdę mógłby stanąć tylko jeden podmiot, stąd ta dotacja celowa. Bardzo proszę 

o pozytywne zaopiniowanie.     
 

 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Mam pytanie pani dyrektor, bo pani powiedziała, że to jest jakaś poszerzona grupa osób, 

na które w tej chwili potrzebujemy zwiększyć te środki. 

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Nieznacznie powiększona w porównaniu z bieżącym rokiem. 

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Tak, ale co to jest za grupa chciałabym się dowiedzieć.   

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Są to osoby, które nie są w stanie funkcjonować na rynku pracy samodzielnie ze względu 

na wychodzenie z różnego rodzaju uzależnień. W tym momencie przede wszystkim z 

uzależnień alkoholowych, w mniejszym stopniu krzyżowych, bądź narkotykowych. 

Wsparcie polega przede wszystkim na pewnego rodzaju monitorowaniu sposobu 

wykonywania pracy, nauki nowego zawodu, przyuczenia do chodzenia np. na rozmowy 

kwalifikacyjne, pisania listów motywacyjnych, zachowania się przed pracodawcą, 

rozmowy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, potem już dalej właściwego świadczenia 

pracy, chociażby regularności w tym świadczeniu pracy jak i nabywania nowych 

umiejętności, bo jeśli nawet ktoś kiedyś skończył jakiś kurs elektryka to w międzyczasie na 

tyle się technika rozwinęła, że on dzisiaj nie byłby w stanie wykonywać tego swojego 

zawodu mając nawet uprawnienia i smykałkę do tego.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję.    

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Dziękuję bardzo. Pani radna Czerniewska bardzo proszę.  

 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Ja z kolei jestem ciekawa czy mamy takie informacje na temat tego, czy te osoby utrzymują 

te nowe miejsca pracy?  
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Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Jeżeli mogę to odwołam się do danych z tego roku. Otworzę sprawozdanie otrzymane od 

realizatora. Więc jeśli chodzi o ten rok od stycznia do września włącznie wpłynęło do 

Centrum Integracji Społecznej 86 wniosków o przyjęcie i rozpoczęcie współpracy. Te 

wnioski są na podstawie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Podpisano 51 indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, zrealizowano 

dotychczas 11, 13 osób przerwało realizację tych indywidulanych programów 

zatrudnienia socjalnego z różnych powodów, ze względu przede wszystkim na 

długotrwałe opuszczanie zajęć, ale znowu to opuszczanie zajęć też wynikało z różnego 

rodzaju powodów, w tym jakiejś skomplikowanej sytuacji osobistej, ale też i czasami 

niepowodzenia w utrzymaniu niewchodzenia w uzależnienia. 10 osób zdobyło kwalifikacje 

podczas ścieżki szkoleniowej realizowanej w CIS w ramach projektu Gotowość, Praca, 

Sukces realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 3 osoby 

uczestniczyły w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 3 osoby podpisały umowy 

stażowe. 2 osoby nabyły kompetencje po zakończeniu szkolenia, tutaj akurat chodziło o 

obsługę wózka widłowego i pracę w magazynach. 6 osób znalazło zatrudnienie 

bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie. Jak długo utrzymają to jeszcze są za 

krótkie dane.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Więcej pytań nie widzę. Przechodzimy do opiniowania.     
 

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1082. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – 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 

1082. (Opinia nr 41-10/297-85/2021).  
 

PUNKT – 1C 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 – druk nr 

1096. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.257.2021). 
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Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w 

imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie proszę 

o pozytywne zaopiniowanie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańska na rok 2022. Jest to program szczegółowy, który stanowi część programu 

wieloletniego przyjętego na lata 2021 – 2025. Po raz drugi w tym okresie wieloletnim 

robimy programy połączone za indywidualną zgodą Ministerstwa Zdrowia, ponieważ 

normalnie powinniśmy robić dwa takie programy oddzielnie, co utrudniało osobom z 

uzależnieniem krzyżowym korzystanie z różnego rodzaju wsparcia, jak i ogranicza też 

odsyłanie osób z jednego rodzaju uzależnieniem do innego realizatora. Jeśli chodzi o samo 

zadanie roczne, budżet tego zadnia opiewa z tej chwili na 14 400 000 zł i tak jak już pani 

Skarbnik wspomniała przy omawianiu projektu uchwały nr 1093 na pewno będzie budżet 

tego programu w trakcie roku zwiększony o te środki niewykorzystane w roku bieżącym. 

Jeśli chodzi o sam układ programu on się nie różni od programu przypisanego na ten rok, 

nadal zawiera jedną część dotyczącą profilaktyki powszechnej, czyli takiej, która dotyczy 

osób w ogóle, ma uchronić osoby, które w ramach tego programu odbywają jakieś zajęcia 

przed w ogóle wejściem w uzależnienia. Druga dotyczy już osób takiej profilaktyki 

skoncentrowanej na osobach, które gdzieś na tej granicy uzależnienia są. Kolejna dotyczy 

już osób, które w uzależnieniu, musimy pomóc w wyjściu z uzależnień szeroko 

rozumianych. Obejmuje ona wszystkie grupy mieszkanek i mieszkańców Gdańska od 

dzieci i młodzieży do osób dorosłych, a wręcz osób starszych, ponieważ tam niestety też 

w ramach naszych badań przeprowadzonych we wcześniejszych latach wyszło, że dosyć 

często osoby te nie tylko spożywają alkohol, ale w dodatku mieszają je z lekami, które są 

powszechnie dostępne, w związku z tym skutki uboczne tych leków, tej mieszanki mogą 

być nieprzewidywalne jeśli chodzi o działanie i powodować znaczne szkody w zdrowiu. 

Sam program tak jak powiedziałam różni się kwotą w porównaniu z rokiem bieżącym o 

400 000 zł. Te środki zostały przeznaczone przede wszystkim na zwiększenia tam, gdzie 

gro środków jest przeznaczone na wynagrodzenia i gdzie te wynagrodzenia były dość 

niskie po to, żeby utrzymać i tą kwotę podniesioną jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenie 

2800 do 3010 zł, jak i tam, gdzie były wynagrodzenia wyższe to też w odpowiedniej relacji 

do najniższego wynagrodzenia. Dziękuję.       
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Jak to wygląda mniej więcej przynajmniej procentowo, bo zarysowała pani podział na te 

trzy grupy, czyli taką ścisłą profilaktykę, tych uczestników, którzy są być może na 

wczesnym etapie uzależnienia i już te osoby, którym trzeba pomóc wychodzić z 

uzależnień. Mniej więcej jak to procentowo proporcjonalnie wygląda? Gdyby jeszcze udało 
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się pani mniej więcej wiekiem określić jak to jest, czy to rzeczywiście tak mniej więcej z 

wiekiem idzie, że te osoby, do których adresowana jest profilaktyka to są te młodsze itd.? 

Czy to jednak jest bardziej przemieszane?  

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Jeśli chodzi o grupy wiekowe to pozwolę sobie zacząć od drugiej części pani pytania. To 

jest tak, że z jednej strony trochę to też zależy od oferentów, którzy składają oferty. 

Generalnie łatwiej pracuje się w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Im idziemy w 

środowisko osób dorosłych tym to jest trudniejsze. Z jednej strony trudniej do tych osób 

dotrzeć jeśli mówimy o różnych zakładach pracy, a niekoniecznie zakłady pracy, nawet 

jeśli wiedzą, że mają jacyś ich pracownicy problem z uzależnieniami to wchodzą w tego 

rodzaju problemy. To raczej te osoby musza gdzieś stanąć przez mierzeniem się ze swoim 

uzależnieniem po to, by uzyskać pomocną rękę, informację o takim programie po to, żeby 

z takiego programu skorzystać. Też dużo osób jest takich, którzy niekoniecznie chcą, żeby 

w środowisku co jest oczywiste też, w środowisku zawodowym czy tym najbliższym 

informacje o tym, że oni walczą z czymś, nawet jeśli to jest nie kwestia bezpośredniego 

uzależnienia, ale współuzależnienia, czyli sytuacja dorosłego dziecka alkoholika czy 

rodziny osoby uzależnionej. To też bardzo często są to takie … o tym się nie mówi w 

środowisku zawodowym, a czasami rodzinnym. Im wyżej z peselem tym dotarcie i 

zmobilizowanie osób do tego, żeby jeśli mieli problem to zechciały go rozwiązać jest 

zdecydowanie bardziej skomplikowane. Natomiast jeśli chodzi o podział środków to 

pomiędzy środkami, a profilaktykę alkoholową, a profilaktykę narkotykową to mniej 

więcej jest to 85% na rzecz profilaktyki alkoholowej, 15% plus minus na rzecz profilaktyki 

narkotykowej, bądź też są zadania mieszane, które są dostosowane do jednych i drugich. 

Jeśli chodzi natomiast o tę profilaktykę ogólną, a potem coraz bardziej specjalizującą się 

to około połowa środków jest na tę profilaktykę ogólną, po to, żeby w ogóle nie wejść w 

problemy, a im dalej tym też te środki się zmniejszają.    

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Bardzo proszę. Pani radna Imianowska.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Chciałam zadać takie pytanie czy ma pani taką wiedzę w tej chwili ile programów 

profilaktycznych jest prowadzonych w szkołach na terenie Gdańska? Drugie pytanie 

chodzi mi o te finanse na profilaktykę szkolną dotyczącą programów szkolnych, 

instruktorów, jaka to jest kwota bym chciała wiedzieć.  

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Jeśli chodzi o rok bieżący to pierwsza połowa tego roku ze względu na pracę szkół w 

większości w trybie zdalnym takie zajęcia w szkołach nie były prowadzone, bo nie było 
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takiej możliwości, natomiast prowadzenie takich zajęć online mijało się z celem. Dzieci tyle 

już czasu i młodzież przed komputerami, czasami też musząc dzielić to ze swoim 

rodzeństwem, że trudno, żeby było jeszcze dłuższe siedzenie przed tym komputerem w 

ramach profilaktyki, natomiast jeśli chodzi o działania, które są teraz już podjęte w tym 

roku szkolnym, który się zaczął we wrześniu to tutaj zmieniliśmy strategię i środki, które 

nie zostały wykorzystane w pierwszej połowie roku przeznaczone zostały na program, 

który został już wielokrotnie przetestowany. Jest to program Gra w dobre zachowanie. 

Przeznaczony przede wszystkim dla klas młodszych od zerówki do trzeciej klasy szkoły 

podstawowej. W tej chwili szkolimy nauczycieli, którzy zechcieli wziąć na siebie 

prowadzenie zajęć z uczniami w ramach tego programu. Ostatnie zajęcia będą się 

odbywały teraz na początku listopada, z tego co wiem, potem już po kolei będzie ten 

program realizowany w szkołach zarówno jeszcze w tym roku kalendarzowym jak i już w 

ramach programu roku przyszłego i budżetu roku przyszłego. Robimy ten pilotaż do końca 

roku szkolnego i w zależności też od tego w jaki sposób będzie on mówiąc kolokwialnie 

wyjdzie w tym roku szkolnym będzie on wdrożony w latach następnych. Starsze klasy w 

tej chwili w ramach zajęć szkolnych nie mają takich programów. Natomiast mogą 

korzystać z programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach 

zewnętrznego działania. Nie ma w tej chwili prowadzenia zajęć przez szkoły na temat 

profilaktyki przy czym ja mówię o finansowaniu ze środków zewnętrznych, ponieważ 

każda szkoła zgodnie z prawem oświatowym ma obowiązek realizowania programu 

profilaktycznego na terenie szkoły, który jest przyjmowany przez Radę Pedagogiczną, 

rodziców i dyrektora. To są dwie różne rzeczy i ten program szkolny nie jest finansowany 

z kapslowego, ten, o którym mówię. Jeśli chodzi o program Dobre Zachowanie to na ten 

rok, na tę część przygotowawczą przeznaczyliśmy, nie chciałabym się pomylić 350 albo 

400 tys. zł.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Pani radna Teresa Wasilewska bardzo proszę.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Specjaliści właściwie wymyślili wszystko, tutaj czy na innych komisjach nie słyszę o 

zaangażowaniu rodziców do tego, bo mówiąc szczerze rodzice mają tutaj bardzo dużą rolę 

i nie wiem czy szkoły organizują jakieś spotkania z rodzicami, bo oddziaływanie na dzieci, 

na młodzież tylko w szkole jest jakby, może niektórzy rodzicie nie wiedzą, może wiedzą, 

może nie wiedzą, nie dowiemy się dopóki nie przekonamy się jak z dzieckiem czy 

rozmawiać, czy jakie działania, czy na co zwracać uwagę, gdzie może być 

niebezpieczeństwo, bo jak ma pedagog grupę dzieci, załóżmy 20 to może czegoś nie 

zauważyć, natomiast trzeba uczulić rodziców. Przez 50 lat będąc matką coraz mniejsze 

zaangażowanie widzę rodziców. Szkoła ma wychować, szkoła ma nauczyć, a rodzic może 

ewentualnie czasami w łeb strzelić dzieciakowi, więc pani dyrektor czy jest taka 
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alternatywa, żeby uaktywnić rodziców? Mówię to co mówi mi moje doświadczenie. W tej 

sali jestem najstarsza więc warto skorzystać z mojego doświadczenia, bo wiem jak 

wygląda przeszłość, potem znowu mniejsza przeszłość i teraz obecna przeszłość, więc 

pani dyrektor czy pani uważa za stosowne, żeby jednostki edukacyjne w większy sposób 

włączały rodziców do tych na nie programów, ale w takim razie inne działania?   

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że poza systemem szkolnym, tym, co się dzieje w 

szkole po części ze środków z tzw. kapslowego czy korkowego finansowane są placówki 

wsparcia dziennego czyli tzw. świetlice popołudniowe, które funkcjonują w tej chwili w 

Gdańsku jak dobrze pamiętam siedemnaście oraz również takie placówki w formie 

podwórkowej. Te placówki przede wszystkim są skierowane właśnie do młodzieży 

starszej, tylko one funkcjonują poza szkołą. Tam dzieci, które bądź same mają już 

zaczerpnęły jakiegoś problemu uzależnieniowego bądź też wywodzą się ze środowisk, 

które z uzależnieniami walczą, mogą spędzać popołudnie, mają prawo do posiłki, mają 

prawo do wsparcia w odrabianiu lekcji, mają prawo do wsparcia w swoim rozwoju 

psychicznym, mają również prawo do wsparcia po prostu w zakresie spędzania wolnego 

czasu, ale również przy tych placówkach bądź w tym czasie, kiedy te dzieciaki i młodzież 

spędzają czas w tych placówkach dla rodziców, którzy mają jakieś mniejsze kompetencje 

wychowawcze różnego rodzaju prowadzone są zajęcia tzw. szkoły dla rodziców. Nie 

prowadzi tego szkoła w rozumieniu placówka edukacyjna czy placówka systemu oświaty, 

natomiast prowadzone one są przez organizacje, podmioty medyczne również walczące z 

uzależnieniami, które z jednej strony doskonale wiedzą w jaki sposób, czy jaki mechanizm 

przeżywa dziecko w związku z uzależnieniem swoich najbliższych, bądź również ze swoim 

własnym uzależnieniem, bo bardzo często to uzależnienie jest pochodną jakiegoś 

protestu przeciwko sytuacji, z którymi dziecko czy młody człowiek się spotyka i takie 

zajęcia są prowadzone. Wielu rodziców z nich korzysta. Nie wszyscy oczywiście od 

początku do końca. Niektórzy przychodzą na część zajęć, niektórzy po jednych rezygnują. 

Czasami to też wynika z polecenia sądu jeśli grozi rodzicowi odebranie dziecka i dziecko 

miałoby się znaleźć w placówce. Tutaj taki trochę przymus nie zawsze daje dobre efekty. 

Niektórzy się w tym momencie otrząsną, obudzą i rzeczywiście rozpoczynają taką 

prawdziwą walkę o dziecko, a niektórzy tylko chcą pokazać, że wypełnili obowiązek sądu 

przed kolejnym posiedzeniem. Różnie to wygląda, ale takie zajęcia w ramach szkoły dla 

rodziców, programu, który jest również zaopiniowany pozytywnie przez PARP-ę, czyli 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane. 

Dziękuję.    

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Dziękuję bardzo. Pani radna podnosi bardzo ważny temat i myślę, że on jest wart 

głębszego pogłębienia. Myślę, że rani powinni móc wysłuchać i oczywiście pani radna 
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będzie mogła dopytać, natomiast myślę, że to jest idealny temat dla Komisji Rodziny i 

Polityki Społecznej, bo tam bardziej merytorycznie osoby będą w stanie odpowiedzieć. My 

mieliśmy się skupić na finansach, ale temat podnoszony przez panią przewodniczącą jest 

istotny, więc jeżeli pani chciałaby dopytać to oczywiście bardzo proszę.     

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Panie przewodniczący ja akurat mam troszeczkę odmienne zdanie od pana, że to również 

jest sprawa Komisji Budżetowej, bo jeżeli słyszymy i te wszystkie rzeczy co mówimy tutaj 

jakieś wsparcia pozaszkolne, spotkania, to wszystko kosztuje, a ja uważam, że raz w roku 

jak dyrektor szkoły czy poszczególni wychowawcy spotkają się z rodzicami, czy pedagog 

szkolny i wskaże im jakie zagrożenie czeka ich dziecko, na co zwracać uwagę i nie trzeba 

płacić za programy, bo budżet nie jest bez dna, wszystkie te kolejne rzeczy, spotkania z 

każdym specjalista albo prawie specjalistą wszystko kosztuje i poza tym rodzic nie jest 

chętny chodzić gdzieś tam, bo już będzie się czuł stygmatyzowany, ale jeżeli w szkole od 

pedagoga szkolnego usłyszy na co ma zwracać uwagę to do szkoły chętnie przyjdzie.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pani radna z doświadczenia wiem, że takie spotkania się odbywają w wielu szkołach. Na 

pewno średnich, bo moja mama sama na takie spotkania… 

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Ale dobywają się, czy nie? Czy my wiemy o tym, że one się odbywają?  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Wiem, że one się odbywały, ale teraz… 

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Ustalmy czy one się przede wszystkim w ogóle odbywają.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Ustalmy, nie. Pani dyrektor też wskazała, że to szkoły są odpowiedzialne za prowadzenie 

tych zajęć, o których pani radna wspomina.  

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Za zatwierdzenie rocznego programu dotyczącego profilaktyki… 

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

I to Rady Pedagogiczne podejmują decyzje w jakim aspekcie, w jakim zakresie będą ten 

program realizowały, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby również poruszyć 
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to na spotkaniu z dyrektorami gdańskich szkół, żeby tego typu zajęcia również się 

odbywały, bo uważam, że pomysł pani radnej jest bardzo istotny.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Nie nazywajmy tego zajęciami, mówmy o spotkaniach z rodzicami. 

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Dobrze, spotkania.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Jak rozmawiam z rodzicami to oni nic na ten temat nie wiedzą, na co zwracać uwagę. 

Nieraz mnie pytają na co zwracać uwagę. Na wszystko. Trzeba patrzeć cały czas na swoje 

dziecko.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pani radna słuszny argument. Jako również członek Komisji Edukacji poproszę, żebyśmy 

wpisali ten punkt odnośnie spotkań z rodzicami na temat zagrożeń związanych z 

alkoholem i narkotykami i żeby tego typu informacja uczuleniowa z wnioskiem do 

dyrektorów szkół poszła, żeby takie spotkania się odbywały, szczególnie teraz po 

pandemii.   

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Mogę napisać interpelację, która będzie do odpowiedniej komisji, ale ponieważ my tutaj 

za wszystko, za każdy program, za każde spotkanie jakimś ekspertom musimy płacić, więc 

w ramach tego, żebyśmy nie wydawali bez potrzeby te pieniądze skracamy drogę, żeby 

się z rodzicami spotkać.     

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pani radna Imianowska, później pani dyrektor.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Chciałam pani powiedzieć króciutko jak to wygląda, że pedagog absolutnie robi co może. 

Ma nieraz bardzo dużo takich spraw i nauczyciele czują się często nieprzygotowani jako 

fachowcy do prowadzenia i mówienia o tych tematach. Kiedyś były zapraszane osoby z 

zewnątrz na wykłady z rodzicami, natomiast udzielane są informacje rodzicom wszystkim 

jeżeli istnieje taki problem w domu pedagog informuje taką rodzinę dysfunkcyjną 

załóżmy, że istnieje pomoc tu i tu, i w tym momencie zadaniem rodzica jest udanie się po 

pomoc już do placówek czy to będą kluby AA czy poradnie odwykowe i są takie rozmowy 

przeprowadzane z rodzicami przez pedagogów, natomiast nauczyciele od tej strony nie 

są do końca przygotowani. Zawsze byli zapraszani specjaliści z poradni różnych 
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alkoholowych, instruktorzy, którzy byli z wykładami do rodziców. Natomiast też te szkoły 

dla rodziców nie są do końca tak pod tym kątem uzależnieniowym prowadzone i z tego co 

wiem przychodzi niewiele rodziców na to, akurat tacy co są uzależnieni to nie przychodzą. 

Pedagog dużo robi, natomiast z zewnątrz osoby, które przychodzą z wykładami na 

spotkania z rodzicami zrobiły bardzo dużą, dobrą pracę. Natomiast  niestety rodzice się 

nie udają po pomoc ze sobą.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Ja nie wątpię, że są takie spotkania, że dyrektorzy robią wszystko, bo znam dyrektorów 

bardzo dobrze i wiem, że oni robią wszystko, ale wskazałam drogę na skróty i taką 

bezkosztową, bo nie możemy za każde spotkanie, za wszystko, żeby zwęzić ten udział osób 

z zewnątrz, żeby szkoła żyła tak jak kiedyś żyła, nie było ekspertów, nie było nikogo i 

wiadomo było na czym to…  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Jest to do rozwiązania. Uważam, że jednak co specjalista to specjalista, bo jednak jest w 

stanie wskazać pewne zachowania, które wskazują na to, że dziecko może mieć problem.  
 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Mi specjalista niepotrzebny. Ja sama sobie pomogę.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Mamy różne opinie. Dziękuję za te uwagi. One na pewno są cenne. Jak wspomniałem pani 

radnej poproszę, żeby ten punkt znalazł się w Komisji Edukacji w najbliższym czasie i 

bardziej ekspercko będziemy w stanie porozmawiać. Czy pani dyrektor chciała jeszcze coś 

dodać?  
 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Nie, 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 1096. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – 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 

1096. (Opinia nr 41-10/298-86/2021).  
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PUNKT – 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1086. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.247.2021). 
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w 

imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, tutaj mamy zmianę czysto 

techniczną, ponieważ do końca tego roku jeszcze będzie obowiązywać umowa, która 

została zawarta przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umożliwiający mieszkańcom 

uiszczanie opłat w kasach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc pod 

uwagę, że umowa ta wygasa, stąd zapis w tej uchwale dający taką możliwość 

mieszkańcom musi być też usunięty, natomiast nie oznacza to, że mieszkańcy nie będą 

mogli uiszczać takich opłat. Będą obowiązywały wpłatomaty, więc to też będzie już dużo 

korzystniejsza i szybsza metoda uiszczenia opłaty i to wszystko. Dziękuję.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Uzasadnienie uchwały mnie interesowało. Tak jak pani dyrektor powiedziała nic się dla 

mieszkańców nie zmieni rozumiem, natomiast w tej firmie, Monetii, nie było prowizji.  
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Była możliwość uiszczania opłat bez prowizji, natomiast wszystkie te opcje inne, z których 

mieszkańcy będą mogli skorzystać będą udostępniane na stronie internetowej, m. in. 

mówimy tutaj o wpłatomatach też umożliwiających uiszczenie opłat bez prowizji.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Te wpłatomaty gdzie się będą znajdować?  
 

Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Tego nie wiem.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czy w tych wpłatomatach będzie można też innych opłat dokonywać?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Chodzi o opłaty miejskie?  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Tak.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Proszę o wypowiedzi do mikrofonu, bo się nie nagra. Informacja odnośnie tego, że będzie 

możliwość wpłat we wpłatomatach, które są rozrzucone po całym mieście. Czy ktoś z 

państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do opiniowania.  
 

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1086. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki 

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

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

1086. (Opinia nr 41-10/299-87/2021).  
 

PUNKT – 2A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu – druk nr 

1085. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.246.2021). 
 

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  

Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo przedmiotowa uchwała zakłada 

kontynuowanie współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska w Województwem 

Pomorskim w zakresie organizacji transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich 

przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych miasta Gdańska. Kwota 

3,5 mln zł na rok 2020 to jest zmniejszenie pomocy w porównaniu z rokiem bieżącym, 

gdzie przekazywaliśmy 4 mln. Warto też dodać, że ta kwota będzie podlegała rozliczeniu 

w oparciu o umowę. Tutaj m. in. głównym wyznacznikiem jest wykonanie wozokilometrów 

właśnie w ramach korzystania z tych Kart Mieszkańca w obszarze Gminy Miasta Gdańska. 

Dziękuję.  
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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 1085. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Pana Piotra Kryszewskiego - Dyrektora Wydziału Gospodarki 

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

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

1085. (Opinia nr 41-10/300-88/2021).  

 

PUNKT – 2B 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – druk 

nr 1098. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.259.2021). 
 

Pan Robert Radecki – Główny Specjalista w Biurze ds. Nieruchomości – Inwestycji 

Miejskich, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  

Powiedział: Panie przewodniczący, panie i panowie radni, proszę o wyrażenie pozytywnej 

opinii o projekcie uchwały, której przedmiotem jest darowizna trzech działek na potrzeby 

budowy linii kolejowej 234 przez PKP PLK, która stanowi element całej trasy 234 z 

Kiełpinka aż do Starej Piły. W ramach przedsięwzięcia, które jest powiązane z remontem 

linii 201 czyli z obecnie stanowiącym bajpas i objazd dla pociągów PKP PKM kursujących 

na obecnej linii kolejowej. Darowizna ta jest konsekwencją zawartego porozumienia listu 

intencyjnego z 2019 roku przez panią Prezydent i stanowi wypełnienie zobowiązania 

Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie, jest zgodna z przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w zakresie celu publicznego oraz stanowi rozwinięcie komunikacji 

zbiorowej na terenie Miasta Gdańska.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 
 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 

W rozmowach z PKP najbardziej zawsze boli to, że tym partnerem jest albo jedna spółka, 

albo druga, albo  jeszcze trzecia. Tutaj w projekcie uchwały mamy PLK S.A., ale też my jako 

miasto toczymy wiele rozmów, dyskusji chociażby z PKP Nieruchomości i z perspektywy 

mieszkańca bardzo często boli kiedy my jako miasto słusznie oczywiście dlatego też będę 
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opiniował oczywiście pozytywnie jeżeli chodzi o mnie ten druk, natomiast boli, że 

przekazujemy hektary ziemi miejskiej oczywiście na cel słuszny, publiczny, tutaj chyba nikt 

nie ma ku temu wątpliwości, a w niektórych tematach zdecydowanie też 

nieskomplikowanych też uregulowanych jeżeli chodzi o miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, też jeżeli chodzi o cele publiczne, chociażby drogowe, 

gdzie głównie mam tutaj na myśli Wydział Projektów Inwestycyjnych, gdzie mam głownie 

na myśli też nowo powstały urząd, osoby, która się konkretnie zajmuje teraz osoby pana 

Piotra Nalepszaka, gdzie też ma fantastyczne doświadczenie jeżeli chodzi o całe PKP, więc 

moje pytanie przepraszam, że taki przydługi występ natomiast moje pytanie brzmi 

następująco, czy przy okazji tego druku też były jakieś starania à propos jakiś innych 

tematów z PKP. Rozumiem, że to jest PLK, a my głównie z PKP Nieruchomości więc to są 

zupełnie dwie różne spółki, natomiast czy takie rozmowy były prowadzone w ogóle?   

 

Pan Robert Radecki – Główny Specjalista w Biurze ds. Nieruchomości – Inwestycji 

Miejskich 

Nie wiem, czy były na poziomie strategicznym przez prezydentów bądź dyrektorów 

wydziałów, natomiast w tych rozmowach, w których ja uczestniczyłem PKP PLK ucinało 

wszelkie rozmowy na ten temat odsyłając do właściwej spółki. Nic nie zrobimy w tym 

zakresie.  

 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 

Niezwykle boli, kiedy my słyszymy, że w tematach, kiedy słyszymy tak kupcie tą 

nieruchomość za cenę oczywiście rynkową, kiedy i tak nie mogą na tej nieruchomości, 

którą mają świadczyć celów kolejowych, do których zostali powołani to boli. Natomiast 

oczywiście nie zmienia to faktu, że powinniśmy zaopiniować jak najbardziej ten druk 

pozytywnie. 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 1098. 

 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Pana Roberta Radeckiego – Głównego Specjalistę w Biurze ds. 

Nieruchomości – Inwestycji Miejskich, a następnie w wyniku przeprowadzonego 

głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały, zawarty w druku nr 1098. (Opinia nr 41-10/301-89/2021).  
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PUNKT – 3 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

terenie Miasta Gdańska – druk nr 1083. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.244.2021). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 

projekt uchwały.  

Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedkładany druk wprowadza do 

katalogu pojazdów opodatkowanych innym podatkiem niż wynika z maksymalnych 

stawek i tych określonych w dotychczasowych uchwałach, czyli wprowadzamy do 

obowiązujących zasad wysokości stawek podatku od środków transportu autobusy 

elektryczne. I tak wprowadzamy stawkę 408 zł dla autobusu wyposażonego w napęd 

elektryczny dla mniej niż 22 miejsc dla pasażerów oraz stawkę 600 zł od autobusu 

wyposażonego w napęd elektryczny dla więcej niż 22 miejsc pasażerów i to są stawki 

preferencyjne niższe niż obowiązujące dla innych pojazdów i autobusów. Przypomnienie 

jakie obowiązują stawki maksymalne wynikające z przepisów. W przepisach nie ma 

obowiązującego zróżnicowania dla rodzaju napędu. Pojazdy do 22 miejsc to maksymalna 

stawka 2156,92 zł, dla 22 i więcej miejsc to stawka maksymalna 2726,93 zł. Dla porównania 

jeśli chcieliby państwo wiedzieć jakie stawki obowiązują w innych miastach zrobiliśmy taki 

benchmark i nasza stawka jest pomiędzy stawką warszawską, a poznańską, Gdynia ma 

wyższe stawki, Warszawa ma troszkę wyższe, Poznań ma niższe, Lublin ma wyższe, 

Kraków ma zwolnienie dla autobusów elektrycznych.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję i powiedział: bardzo się cieszę, że ma to zróżnicowanie na te 

bardziej eko i te, które eko nie są, bo to też jest zachęta dla osób, które będą chciały taki 

pojazd zakupić i używać, żeby jednak zaoszczędzić i mieć tą opłatę niższą, więc uważam, 

że to rozwiązanie w dobrym kierunku, choć kusiłoby zrezygnować w ogóle z opłaty dla 

elektryków, ale rozumiem też, że …  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Na razie będziemy testować jak to będzie wyglądało. Póki co jedynym beneficjentem 

będzie nasza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje, bo póki co tylko oni taki transport 

prowadzą.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Pani Skarbnik mam pytanie może nie do końca w tym temacie, ale trochę tak. Mnie 

interesuje gdzie autobusy elektryczne w tej chwili, czy te pojazdy, o których w tej chwili 
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rozmawiamy jeżeli należą np. do GAiT-u, gdzie one są ładowane? Czy one są ładowane na 

stacjach ładowania tych na mieście? Czy są ładowane na terenie zajezdni?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Wydaje mi się, że na terenie zajezdni są ładowarki, ale nie wiem, czy GAiT ma takie 

autobusy. To jest przyszłość.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dlaczego się pytam? Dlatego, że w tej chwili z tego co rozumiem to te stacje ładowania, 

które są udostępnione w ogóle na mieście dla samochodów osobowych są bezpłatne?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Są odpłatne.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

To znaczy podjeżdża się tam i się płaci?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak. Na stacjach benzynowych są płatne, pod urzędem też są odpłatne. Wiadomo, że 

zawsze prąd kosztuje.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

One nie były przez jakiś czas bezpłatne?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Chyba były, ale już w tej chwili są odpłatne.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

To dobrze. To sytuacja unormowana. Dziękuję.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Pani radna chciałaby za darmo ładować miejskie autobusy na ulicy?  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Wręcz odwrotnie. Ja jestem przeciwna elektrycznym samochodom, także absolutnie 

powinny być płatne.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Są płatne. Natomiast pani Skarbnik zauważyła, że my jeszcze tych autobusów nie mamy. 

Będziemy je dopiero zamawiać, więc pewnie też cała baza dokująca, wszystko będzie na 

miejscu w zajezdniach autobusowych.   
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

To muszą być specjalne stacje, które będą w stanie naładować taki duży pojazd jak 

autobus.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

I to dość szybko. Z tego co wiem, to generalnie zamysł jest taki, żeby autobusy, które będą 

zakupione, żeby cały cykl pracy na jednym ładowaniu przejechały. Z tego co mówił pan 

Prezydent Borowski, więc miejmy nadzieję, że tak też się uda. Pani radna Czerniewska 

bardzo proszę.  

 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Chciałam zapytać o algorytm wyliczeń. Dlaczego to jest akurat 408 zł, a nie 400, nie 200? 

Skąd te liczby?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Jeśli chodzi o informację czemu akurat 408 to też jest algorytm, który wymaga, żeby kwota 

była podzielna przez 24, żeby można było łatwo liczyć, więc to powinna być równowartość 

krotności 4 zł dlatego tak, a nie inaczej, a to jaka kwota to po prostu na podstawie 

benchmarku wybraliśmy akurat taką, taka jest propozycja.  

 

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1083. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku 

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

zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1083. (Opinia nr 41-10/302-90/2021).  
 

PUNKT – 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 

nr 1091 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.252.2021). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 

projekt uchwały.  
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Powiedziała: Szanowni państwo, proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

w większości to zmiany związane z aktualizacją budżetów projektów po przetargach plus 

jedna zmiana dotycząca projektu unijnego, projektu miękkiego o nazwie Pomorskie 

Dzieciom w zakresie dochodów i wydatków zmieniamy finansowanie tego projektu w 

związku z pozyskaniem finansowania unijnego i Pomorskie Dzieciom to projekt, którego 

głównym celem jest zapobieganie ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia covid 

– 19 w obszarze pieczy zastępczej. Pozostałe zmiany to zwiększenie wydatków 2021 roku 

o 87 000 zł na adaptację budynku przy ul. Kartuskiej 32-34 na potrzeby Gdańskiego 

Centrum Świadczeń. To zadanie jest kończone. To jest koszt dodatkowych robót przed 

odbiorem zadania. Kolejna zmiana zmniejszenie wydatków o 400 000 zł w bieżącym roku 

i zwiększenie w przyszłym roku o 778 000 zł budżetu projektu pn. Adaptacja budynku przy 

ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki. To jest aktualizacja 

harmonogramu do przewidywanych wydatków oraz zwiększenie planu o równowartość 

oferty złożonej w przetargu na adaptację tego obiektu. Oferta była o 338 000 zł wyższa niż 

założony budżet i kosztorys. Zadanie będzie finansowane i opłacone jednorazową opłatą 

w przyszłym roku i w przyszłym roku również planowane jest rozstrzygniecie przetargu na 

wyposażenie i trochę nawiązując też do wcześniejszej uchwały związanej z profilaktyką 

przeciw alkoholową adaptacja budynku przy ul. Szpaki polega na tym, że będzie tam 

realizowana biblioteka oraz Środowiskowe Centrum Profilaktyki i częściowo adaptacja i 

wyposażenie będzie finansowane właśnie ze środków tzw. kapslowego. Kolejne 

przedsięwzięcie, którego koszt aktualizujemy w bieżącym roku to zwiększenie wydatków 

na 2021 rok o 157 810 zł na modernizację drogowych obiektów inżynierskich. Kolejne 

przesuniecie środków w ramach zadań związanych z realizacją polityki społecznej i to jest 

przesuniecie właśnie na adaptację budynku przy ul. Kartuskiej czyli zmniejsza się wydatki 

2021 roku o kwotę 87 000 zł. 378 000 zł przeznaczone na budynek przy ul. Szpaki pochodzi 

ze zmniejszenia wydatków w 2022 roku na projekty inwestycyjne dla instytucji kultury oraz 

ostatnia zmiana zwiększenie w bieżącym roku o 500 000 zł i w przyszłym roku o 1 mln zł 

wydatków na inwestycje w hali widowiskowo-sportowej Gdańsk-Sopot. Jest to połowa 

planowanego kosztu zadań modernizacyjnych. Drugą część pokrywa miasto Sopot i jeśli 

chodzi o zakres rzeczowy w 2021 roku przygotowana zostanie analiza transportowa 

wpływu planowanego potencjału inwestycyjnego objętego projektem miejscowego planu 

zagospodarowania wokół obiektu Ergo Arena oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych 

związanych z rozbudową foyer hali, a w 2022 roku realizowane będą zadnia w zakresie 

fotowoltaiki, modernizacji szatni sportowych i systemu DS, systemu informatycznego 

wraz z rozbudową i częściowym odtworzeniem systemu, utworzeniem aplikacji mobilnej 

ułatwiającej dotarcie do miejsca docelowego na trybunach osobom z dysfunkcją wzroku, 

dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do obecnych wymogów prawnych i częściowo też 

na spłatę pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w poprzednich latach. To są właściwie 

wszystkie zmiany. Dziękuję.        
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia dlatego, że jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia to wydaje 

mi się, że w związku z tym, że to zadłużenie chyba jest mniejsze niż planowaliśmy czy my 

już skorygowaliśmy tą obsługę zadłużenia w następnych latach? Czy nie? Tutaj tego nie 

widzę. Jest tylko napisane jaka ona jest.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

W tej uchwale nie korygujemy. Zmniejszamy w uchwale budżetowej planowane wydatki, 

a we wrześniu korygując planowane zadłużenie też aktualizowaliśmy obsługę zadłużenia 

i wydatki na m. in. na wykup obligacji, o których mówiliśmy właśnie na poprzedniej sesji.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Rozumiem, że będziemy później korygować?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak. Będziemy aktualizować, bo też pracujemy nad projektem budżetu na 2022 rok i 

aktualizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, więc musimy to też przeliczyć.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam na temat, pewnie jakaś świeża sprawa, bo 

miasto Gdańsk ma dostać 80 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Kielnieńskiej.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak, dzisiaj się dowiedzieliśmy. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

No właśnie dzisiaj decyzja, ale już państwo macie oficjalną decyzję czy nie jeszcze?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie, tylko dowiedzieliśmy się. Wiedzieliśmy, że dzisiaj będą wyniki, bo w czwartek chyba 

pojawiła się informacja, że właśnie w poniedziałek rano pojawią się wyniki i pierwszą 

rzeczą jaką sprawdziliśmy to status naszych wniosków złożonych, bo były składane w 

systemie do tego dedykowanym i to była pierwsza taka myślę, że oficjalna informacja czyli 

o statusie wniosków i z trzech wniosków złożonych jeden został zaakceptowany, dwa 

odrzucone, stąd wnioskujemy, że ul. Kielnieńska, która właśnie została zaakceptowana ma 

przyznane dofinansowanie. Reszta to są informacje medialne.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Ale to będziemy korygować dopiero w następnym miesiącu, tak?  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

To jest tak, że dzisiaj jest informacja. My mamy 6 miesięcy na uruchomienie przetargu i 

też musimy dostać oficjalne zawiadomienie i też się przygotować do rozkładu 

finansowego tej kwoty, bo to nie jest ani tegoroczny dochód. Najprawdopodobniej po 

zaktualizowaniu harmonogramu i otrzymaniu promesy, bo najpierw jest promesa, a 

później umowa zaproponujemy rozkład finansowy tego przedsięwzięcia. Tak czy inaczej 

mamy 6 miesięcy na uruchomienie przetargu.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Ale wcześniej niż 2022 r. nie ruszy?   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie, bo to jest tak, że w tej chwili jeszcze procedowane jest pozwolenie na budowę, wiec 

jeszcze myślę, że co najmniej tygodnie przed nami.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Cieszę się, że radny Perucki już będzie bardziej spokojny. Dziękuję.  
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Chciałam zapytać o Halę Gdańsk – Sopot. Z czego te pół miliona wynika w tym roku? Czy 

coś wiemy o potrzebach?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak, wiemy o potrzebach, ale myślę, że szczegółowo potrzeby będą opisane w uchwale w 

sprawie dokapitalizowania, bo to jest ten moment, kiedy środki są przekazywane. To jest 

zabezpieczenie finansowe pod przyszłą uchwałę, która pokaże konkretny zakres. Także tu 

na razie przygotowujemy się finansowo, rezerwujemy środki po to, żeby dać możliwość 

procedowania uchwały.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Później Rada będzie podejmowała uchwałę czy się z tym wnioskiem zgadza czy nie.  
 

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1091. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku 

przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 

druku nr 1091. (Opinia nr 41-10/303-91/2021) 
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PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1092. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLI sesji Rady Miasta Gdańska z 28 

października 2021 r. – sprawa BRMG.0006.253.2021). 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła 

projekt uchwały.  

Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedkładane zmiany w budżecie 

to korekta zmiany po stronie dochodów i w większości odzwierciedlenie tych zmian po 

stronie wydatków. I tak proponujemy zwiększenie dochodów w postaci wpływu z 

funduszu przeciwdziałania covid-19 na realizację zadania Laboratoria przyszłości i to jest 

kwota 9 073 000 zł. Jest to program uruchomiony kilka tygodni temu. Miasto złożyło 

wnioski do tego programu. Kwota ta to jest kwota, na jaką złożono wnioski i o 

równowartość tej kwoty zwiększamy również stronę wydatkową. Kolejna pozycja wpływy 

z tytułu udziału gminy w wydatkach na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej. Ponieważ wzrósł procentowy udział gminy w wydatkach proponujemy 

zwiększenie dochodów o kwotę 2 770 000 zł. Podobna zmiana jest po stronie wydatków 

również. Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 

obrocie hurtowym. Tu zwiększamy planowane dochody o kwotę 1 542 000 zł, ale to są 

wpływy ze sprzedaży tzw. małpek, czyli to jest nowa pozycja, nowe źródło dochodów 

miasta, oczywiście przeznaczenie również musi być zgodne z zasadami czyli przeznaczone 

na profilaktykę przeciwalkoholową i ta kwota nie mieści się w tych 3,5 mln zł, o których 

mówiłam, że będą wyższe wpływy, bo to jest inne źródło. Przyjmujemy tą kwotę, ale też 

wiemy, że to są pieniądze znaczone i mogą być przeznaczone na konkretne zadania 

zgodnie z przedkładanymi uchwałami, programami przeciwdziałania uzależnieniom po 

prostu. Kolejny wpływ środków z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, wzrost dochodów o 741 000 zł. Kolejne zmiany to są 

zmiany w dochodach realizowanych przez placówki pomocy społecznej, łącznie wzrastają 

dochody o 261 000 zł w podziale na poszczególne domy pomocy społecznej, które są 

wymienione w uzasadnieniu. Jeśli chodzi o dochody to są te najważniejsze pozycje.  

Po stronie wydatkowej odpowiednio zwiększamy budżet Biura Prezydenta ds. Kultury o 

kwotę 1 618 000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń jeszcze w bieżącym roku 

dla pracowników miejskich instytucji kultury i na ten cel przeznaczamy 1 592 000 zł i dla 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 26 000 zł na przywrócenie instalacji usuniętej w 

trakcie remontu kładki przy ul. Kurzej. Kolejna zmiana w Wydziale Rozwoju Społecznego 

zwiększamy budżet wydziału o kwotę 10 985 000 zł i na tę zmianę składają się właśnie 

zwiększone dochody czyli Laboratoria przyszłości 9 073 000 zł, 1 500 000 zł z tzw. małpek, 

zmiana proporcji udziału Gminy w utrzymaniu dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

2 770 000 zł, drobniejsze zmiany wynikające z realizacji projektów unijnych głównie 
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Erasmus. Kolejna zmiana czyli Pomorskie Dzieciom zmiana w projekcie, o którym 

mówiłam przy okazji omawiania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmniejszenie 

planu wydatków o kwotę 3 069 000 zł, na które składają się zmniejszenie wpłat dodatków 

mieszkaniowych o 2 300 000 zł i to zmniejszenie wynika ze zmian przepisów i zmiany 

sposobu liczenia dochodu, który uprawnia do takich dodatków mieszkaniowych. 

Zmniejsza się również dopłatę do czynszu z funduszu przeciwdziałania covid-19 w związku 

z mniejszą ilością złożonych wniosków przez najemców lub podnajemców lokali 

mieszkalnych ubiegających się o dopłaty do czynszów. To jest kwota 664 000 zł. Zmniejsza 

się wydatki dla DPS Polanki o 105 000 zł w związku z mniejszą liczbą pensjonariuszy 

korzystających z usług tego domu.  

Przeniesienia w wydatkach kwotę 506 563 zł przenosi się z placówek oświatowych czyli z 

planu, którym zarządza Wydział Rozwoju Społecznego do działu 750, w którym 

finansowane są wydatki Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i to przeniesienie 

związane jest z przejęciem i domknięciem procesu przejęcia obsługi kadrowej wszystkich 

placówek oświatowych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych i w ślad za tym 

przejęciem zostały przeniesione pieniądze wraz z etatami właśnie do Gdańskiego 

Centrum Usług Wspólnych. Przenosi się również środki w kwocie 209 000 zł z Wydziału 

Projektów Inwestycyjnych do Wydziału Rozwoju Społecznego z przeznaczeniem na 

doposażenie wszystkich żłobków miejskich i to są żłobki od 1 do 13 różnego typu 

wyposażenie, zabawki, głównie zabawki i przydatne elementy dla dzieci. W Wydziale Kadr 

i Organizacji przenosi się kwotę 3 976 000 zł i to jest kwota, o którą pani radna pytała, czyli 

środki, które były rezerwowane na obsługę długu niewykorzystane w bieżącym roku i te 

środki trafiają do planu finansowego Urzędu Miejskiego. Oczywiście 500 000 zł, o których 

wcześniej była mowa przy okazji omawiania Wieloletniej Prognozy Finansowej czyli 

500 000 zł trafia do budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej z przeznaczeniem na 

dokapitalizowanie spółki Hala Widowiskowo-Sportowa Sp. z o.o. W Wydziale Projektów 

Inwestycyjnych również konsekwencja zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 

przeniesienie 400 000 zł zmniejszenie planu na adaptację budynku przy ul. Szpaki, 

przeniesienie tych środków na przyszły rok oraz przeniesienie 87 000 zł na modernizację 

infrastruktury związanej z zadaniami polityki społecznej z przeznaczeniem na 

dokończenie adaptacji budynku przy ul. Kartuskiej oraz 120 000 zł przenoszone z zadania 

modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej. Dziękuję.        

 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Mam kilka pytań. Po pierwsze te 9 mln zł dofinansowania do zadania Laboratoria 

przyszłości z funduszu przeciwdziałania covid, to na jakiś konkretny projekt musimy 

wydać?  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak. To jest program Ministerstwa Edukacji o ile kojarzę i to jest program, w ramach 

którego każda ze szkół dostaje pulę środków zgodnie ze złożonym wnioskiem.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Wnioskowaliśmy o to?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Zawnioskowaliśmy o tą kwotę. Nie mamy jeszcze decyzji, ale ponieważ decyzja może 

przyjść zbyt późno dlatego przygotowujemy się już teraz na sesji październikowej, żeby 

przygotować się z zamówieniami publicznymi, bo te pieniądze będą do wydania 

przynajmniej w 60% w bieżącym roku, a to oznacza, że muszą być rozstrzygnięte wszystkie 

zamówienia publiczne i przynajmniej część z tego wyposażenia musi przyjść do szkół, żeby 

mogły być zapłacone. Gdybyśmy czekali na decyzję o przyznaniu tych środków np. w 

listopadzie to tak naprawdę pozbylibyśmy się szansy zrealizowania tego zadania, dlatego 

wyprzedzając wprowadzamy po stronie dochodów i wydatków tą pozycję i 

przygotowujemy się do przetargów czekając decyzję pozytywną rozstrzygnięcia tych 

wniosków, a zakres jest obowiązkowy i to są drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery 

z sensorami, sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze. 

To są obowiązkowe elementy, które mogą być finansowane.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Rozumiem, że jesteśmy pewni, że dostaniemy te pieniądze?    
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie jesteśmy pewni, ale z drugiej strony jeśli dostaniemy to wprowadzenie na kolejnej sesji 

tak naprawdę uniemożliwiłoby zrealizowanie tego zadania jeszcze w bieżącym roku.   
    

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Rozumiem, że wnioskujemy o maksymalną kwotę, a nie wiemy ile dostaniemy faktycznie.  
  

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Rozstrzygniecie tego konkursu ma być chyba w połowie listopada.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Więc trochę późno i jeszcze trzeba wydatkować środki w roku bieżącym.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Dlatego się przygotowujemy czekając na rozstrzygniecie, a w momencie, kiedy będziemy 

mieli decyzję to już będziemy dysponować środkami, żeby uruchamiać przetargi. 60 

trzeba wydać, a żeby wydać musi być zamówienie publiczne, wykonanie, faktura i 

płatność.   
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Na Komisji Edukacji pani dyrektor wskazywała, że to nie są też zakupy na wolnym rynku 

tylko jest specjalny katalog narzędzi, które można zakupić w ramach tego projektu i w 

ramach tego katalogu jest ta podstawa, o której teraz mówiliśmy, ale też można zakupić 

dodatkowe urządzenia, ale ze ściśle wskazanego katalogu, nie będą zamówienia w pełni 

otwarte, tylko już z takiej puli, która została wcześniej przygotowana.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak. Jest zamknięty katalog elementów, które można kupić i sfinansować z tego programu. 

Największym ryzykiem jest to, że to jest program ogólnopolski i wszystkie szkoły w tym 

samym czasie będą robiły te same zakupy i po prostu obawiamy się, ze tak naprawdę 

każdy dzień może być na wagę złota.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Chodzi po prostu o możliwość realizacji w związku z tym?   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak.  
 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Tak jak pani Skarbnik mówiła to i tak trzeba będzie zakupić z własnych środków, bo to 

będzie wyposażenie obowiązkowe każdej szkoły.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli tak czy inaczej musimy to zamówić, ale jest możliwość, że dostaniemy 

dofinansowanie?   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli chodzi o deficyt to widzę, że na razie 

planujemy chyba 471 000 000 zł na koniec roku z tego co widziałam.   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Ale jeśli chodzi o zadłużenie to jest dużo mniejsza kwota, bo część tego deficytu 

pokrywamy wolnymi środkami z zeszłego roku i to jest ponad 300 000 000 zł. Czyli samego 

kredytu zostało nam 151 000 000 zł.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli jakie będzie planowane zadłużenie na koniec roku? W tej chwili z tego co pamiętam 

w tych tabelach, które dostawaliśmy to było chyba 1 mld 50 mln zł.  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Dzisiaj mamy 1 mld 100 mln z haczykiem, chociaż część już spłacimy na koniec tego roku. 

Jeśli zaciągniemy kredyt, który mamy jeszcze w tegorocznym budżecie to zadłużenie 

wyniesie 1 265 000 000 zł, o ile zaciągniemy kredyt. Moim zdaniem nie będziemy musieli. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Właśnie o to mi chodzi czy będziemy musieli zaciągać?     
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Moim zdaniem nie, patrząc jak z jednej strony na tempo realizacji inwestycji i planowane 

płatności, z drugiej strony patrząc jak spływają dochody głównie z tych pozycji 

podatkowych to na dzisiaj w mojej ocenie nie będziemy potrzebowali kredytu jeszcze w 

tym roku.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli dobrze spływają w tym roku jeżeli chodzi o podatki?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Jak planujemy wykonanie jeżeli chodzi o PIT?   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Wykonanie PIT mamy kwotowo pani dyrektor powie, mamy o 113 mln zł więcej niż w 

analogicznym czasie roku poprzedniego i to jest tempo ok 18% więcej niż wykonanie 

zeszłego roku. Tu mówimy o PIT-ie. Jeśli chodzi o CIT to jest różnica ok 13 mln zł w stosunku 

do analogicznego czasu w zeszłym roku i to jest ok 13% jeśli chodzi o tempo wzrostu.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Założenia mieliśmy tak jak w zeszłym roku wykonanie?   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

PIT zrealizowany w zeszłym roku na poziomie 931 mln zł, plan tegoroczny jest 112 mln zł 

i to była różnica ok 8%, a tempo mamy 18% w stosunku do wykonania.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Więc jest dużo lepiej niż zakładaliśmy. Kilkanaście procent to jest dużo.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

PIT to jest kwota 1 mld 12 mln zł, a cIT to jest 114 mln, więc CIT-u mamy wielokrotnie mniej 

nominalnie w bieżącym roku, więc te 13% to jest 13 mln zł, a 18% … 
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Pamiętam, że PIT miał być 959 mln? 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

W zeszłym roku. My go korygowaliśmy, zmniejszaliśmy o 50 mln zł. Ostatecznie właśnie 

do kwoty 909 mln zł. Wpłynęło trochę więcej, niemniej wpłynęło mniej niż planowaliśmy 

na początku zeszłego roku, więc covid na pewno wpłynął na wpływy z podatku PIT, CIT 

również był słabo realizowany. Tegoroczny CIT i PIT odbiliśmy się od dnia, ale to dotyczy 

całej Polski, bo wszędzie jest właściwie podobna tendencja.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Jeszcze mam pytanie na temat inwestycji i w ogóle na temat tej tabeli, bo nie dostaliśmy 

w tym miesiącu w exelu tabeli takiej jak dostawaliśmy w ubiegłym miesiącu jeżeli chodzi 

o realizację budżetu. Ładnie nam zrobiliście taką piękną tabelę, w której było wszystko 

widać. Ostatnią mamy za sierpień.   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak, już powinno być. Poproszę panią dyrektor, żeby to sprawdzić.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli dostaniemy. Jeszcze mnie interesuje realizacja inwestycji właśnie dlatego, bo mamy 

mniejszy deficyt, ale to jest dlatego, że nie realizujemy inwestycji.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Realizujemy inwestycje, tylko przesuwamy płatności na przyszły rok.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Częściowo tak. Zeszłoroczna epidemia … co to było chyba największym wyzwaniem dla 

inwestycji to były wstrzymane przetargi, tak naprawdę nawet nie było formuły, żeby te 

przetargi organizować, a drugi problem to były uzgodnienia. W momencie, kiedy 

pozamykały się urzędy, bo Miejski Urząd pracował, ale inne urzędy po prostu zamknęły 

się.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

To ja wszystko rozumiem pani Skarbnik, tylko mnie bardziej interesuje proporcja, czyli 

zmniejszamy deficyty, bo pierwotnie mieliśmy planowany z tego co pamiętam ok 600 mln 

zł, w tej chwili 471 mln zł, czy coś koło tego, więc czy tylko tyle się zmniejszają wydatki na 

inwestycje? Czy jednak więcej? 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie. Z kredytu, który nam został do zaciągnięcia właśnie ok 200 mln zł jeszcze do 

sfinansowania finansowaniem dłużnym, inwestycje, które jeszcze są w tym roku 
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zaplanowane ja już dostałam informację, że jeszcze ok 100 mln zł nie wydamy, to znaczy, 

że te wydatki, które zrealizujemy najprawdopodobniej sfinansujemy zawyżonymi 

dochodami, zwiększonymi dochodami bieżącymi, czyli nie zaciągając 200 mln zł połowę 

wydatków inwestycyjnych sfinansujemy. Połowa z tych 200 mln zł to będzie pokryte 

dochodami bieżącymi, a druga połowa przejdzie na przyszły rok.    
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Świetnie, natomiast mnie interesuje jeszcze to ilu inwestycji nie zrealizujemy w tym roku 

proporcjonalnie. Czy to będzie tyle, ile mniejszy mamy deficyt, czyli suma pomiędzy tym 

co miało być, a jest załóżmy 130 mln zł różnicy, czy te inwestycje, których nie zrealizujemy 

w tym roku to jest na sumę 130 mln zł mniej? Czy jeszcze więcej nie zrealizujemy. O to mi 

chodzi. Nie chodzi o płatność, tylko chodzi o realizację.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie potrafię odpowiedzieć, bo to są zbyt szczegółowe informacje. Myślę, że uprzedzę 

Wydział Projektów Inwestycyjnych, żeby przygotował się z taką odpowiedzią.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję. Zapytam na sesji.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Myślę, że duża część z tych wydatków to będą jednak przesunięte płatności, 

rozstrzygnięcia przetargów opóźnione, które powodują, że inwestycja jest realizowana, 

niemniej mniejsze zaangażowanie finansowe bieżącego roku. Cały czas trzymamy się tej 

opcji, żeby … gro wydatków inwestycyjnych to jednak wydatki związane z realizacją 

projektów unijnych. To są te, które generują największe koszty, ale też najwięcej 

uzgodnień, szczególnie projekty wielozadaniowe typu termomodernizacje, czy 

rewitalizacja 4 dzielnic. Tam jest wiele zadań i przetargi przesuwają się, uzgodnienia się 

przesuwają i te płatności będą w kolejnych latach. Do końca 2023 zakładamy, że wszystkie 

projekty unijne zostaną zrealizowane.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję.   
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Pytanie jeszcze o tych laboratoriach przyszłości, bo to jest dosyć spora kwota. Czy coś pani 

Skarbnik wiadomo czy w tym programie jest tylko i wyłącznie wyposażenie czy to jest też 

kwota na nowe stanowiska pracy, czy jakieś przeszkolenie nauczycieli do obsługi, bo 

ostatecznie nie każdy musi umieć obsługiwać drukarkę 3D. Dziękuję.   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego, które szkoły będą 

musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia, albo zapewnić uprzednio w inny 
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sposób oraz wyposażenia dodatkowego, które może być swobodnie dobierane przez 

społeczność szkolną, przy tworzeniu katalogu współpracowaliśmy z naukowcami… 

Wygląda na to, że tylko wyposażenie.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do opiniowania.  
 

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1092. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku 

przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 

druku nr 1092. (Opinia nr 41-10/304-92/2021) 
 

PUNKT – 5A 
Opiniowanie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 

utworzonej na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko 

Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena 

Gdańsk Sp. z o.o. z przeznaczeniem w kwocie 6 273 898 zł na pokrycie wydatków 

bieżących związanych z regulacją wynagrodzeń pracowników jednostek 

organizacyjnych gminy, w tym urzędu. 

(sprawa WBMiP-I-3021.125.2021.PP) 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła wniosek.  

Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo, w gestii Komisji Strategii i Budżetu 

jest decyzja o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej i tutaj prosimy o wyrażenie zgody 

na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zarezerwowanej na pokrycie wyroków 

sądowych po realizacji inwestycji przez dwie spółki, spółkę GIK i spółkę BIEG. Taką rezerwę 

tworzymy w związku z tym, że trwają cały czas procesy sądowe głównie dotyczące 

inwestycji drogowych Trasa Słowackiego, Trasa Sucharskiego oraz związane jeszcze z 

budową stadionu. Forma rezerwy służy temu, żeby w razie niekorzystnego wyroku dla 

miasta dysponować kwotą, którą można bardzo szybko uruchomić na pokrycie 

odszkodowania tak naprawdę dla wykonawców, którzy wygrali swoje procesy sądowe. W 

bieżącym roku kwota, która została jeszcze w tej rezerwie to jest 7 773 898 zł. To co może 

się wydarzyć niekorzystnego dla gminy to jest kwota ok 1,5 mln zł i tą kwotę proponujemy 

zostawić w rezerwie, pozostałe środki chcielibyśmy przeznaczyć na regulację 

wynagrodzeń dla pracowników miasta ogólnie ujmując czyli jednostek budżetowych, w 
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tym Urzędu. W tej kwocie nie ma placówek oświatowych i placówek polityki społecznej. 

Dla pracowników oświaty mamy inną rezerwę celową właśnie przeznaczoną na pokrycie 

wyższych wydatków w edukacji. Dla polityki społecznej też wyprzedzająco mówię, 

chcielibyśmy, ale odrębnym wnioskiem poprosić Komisję o wyrażenie zgody na zmianę 

przeznaczenia środków zarezerwowanych właśnie w rezerwie celowej dla edukacji z 

przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników ogólnie polityki społecznej 

czyli domów pomocy społecznej, żłobków i innych placówek. To o czym teraz mowa 

6 273 898 zł to regulacja wynagrodzeń maksymalnie do 10% puli wynagrodzeń. 

Chcielibyśmy uregulować, bo to trudno nazwać podwyżkami, ponieważ od 3 lat 

pracownicy miasta nie otrzymali żadnej regulacji wynagrodzeń, stąd taka kwota.     
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie wniosku, a następnie 

otworzył dyskusję. 
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Chodzi mi właśnie dokładnie o to co pani powiedziała na koniec, a właściwie 

zasygnalizowała pani, na co konkretnie mają być przeznaczone te pieniądze? Rozumiem, 

że w tej chwili pracownicy mają dostać podwyżki? O co chodzi? Dlaczego akurat na takie 

wydatki i dla kogo?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Przygotowujemy się do regulacji wynagrodzeń. Przyjęliśmy średnią wartość 10% puli 

wynagrodzeń. Chcielibyśmy, aby ta operacja obejmowała wszystkie jednostki budżetowe, 

jeden zakład budżetowy oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Regulacja dotyczyłaby 

czterech ostatnich miesięcy tego roku, stąd taka kwota, a nie inna, czyli te 10% 

obejmowałoby miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień tego roku i mówimy tu 

o wszystkich jednostkach, czyli i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy 

Miasta Gdańska, Urząd Miejski, Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, Gdańskie 

Nieruchomości też, ale to musimy pokryć w innej formule, ale też chcielibyśmy, żeby 

wynagrodzenia w Gdańskich Nieruchomościach wzrosły. Jeśli wyprzedzam pytanie 

dlaczego, dlatego, że ludzie już grupami odchodzą.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Nie chciałam się zapytać dlaczego. Jak najbardziej sensowne dla mnie.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Zaczynamy się borykać z problemem, że po pierwsze nikt się nie pojawia na konkursach, 

ci, którzy się pojawiają z dużym rozczarowaniem słyszą propozycje wynagrodzenia i nie 

podejmują pracy, a to co jest najgorsze, najlepsi specjaliści odchodzą, mają konkurencyjne 

stawki z innych urzędów w mieście, nie miejskich, ale innych i to są takie stawki, które w 

żaden sposób nie jesteśmy w stanie przebić.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

W takim razie moje pytanie. Po pierwsze czy na pewno ta rezerwa może być już 

rozwiązana? Pani powiedziała, że tam było 7 773 898 zł, 1,5 mln zł rozumiem, że to jest tak 

bezpiecznie, które możemy zostawić? Nie będzie tam tych odszkodowań, czy będą 

przesunięte w czasie?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Przesunięte. My rezerwę na te sprawy sądowe zawiązujemy co rok, więc w projekcie 

przyszłorocznego budżetu również przewidzieliśmy rezerwę w wysokości 10 mln zł. Póki 

się nie skończą sprawy sądowe póty będziemy te środki rezerwować. Ta kwota jest taka 

bezpieczna, bo widzimy jak trwają te sprawy, na jakie kwoty są sprawy, też oceniamy 

szczególnie taką oceną dokonuje też kancelaria prawna, która prowadzi te sprawy, ocenia 

ryzyko przegrania i na tej podstawie też szacujemy środki, też widzimy w jakim tempie te 

sprawy są prowadzone.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Jeszcze moje pytanie jeżeli chodzi, bo powiedziała pani, że to nie jest całość sumy, którą 

potrzebujemy na wzrost wynagrodzeń. Co by było gdybyśmy nie mogli tej rezerwy celowej 

przeznaczyć części tej rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń?  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

To by ich nie było.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Ale pracowników nie możemy tracić.  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak. Prawdopodobnie zaproponowalibyśmy przeznaczenie lepiej realizowanych 

dochodów na poczet wydatków bieżących, a tu chciałabym jednak zachować te środki na 

komfort niezaciągania kredytu w bieżącym roku.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Rozumiem, że to nie wystarczy na te wszystkie wynagrodzenia.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Będziemy mieli jeszcze jedno posiedzenie Komisji przed sesją, bo jeszcze jeden wniosek 

wpłynie.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Bo nie zdążyliśmy w tej chwili? Czyli wpłynie jeszcze coś?  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Nie wpłynął oficjalnie. 
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli też zmiana rezerwy?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Edukacyjne. Tu mamy w rezerwie edukacyjnej na początku tego roku zabezpieczyliśmy 40 

mln zł, ponad 17 mln zł już zostało uruchomionych na poczet wydatków edukacji. 

Pozostała kwota 22 mln zł, 11 mln zł chcielibyśmy przeznaczyć tylko rezerwę uruchamia 

się zarządzeniem Prezydenta dlatego państwo tego nie widzą, ale chcielibyśmy 11 mln zł 

przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, chcielibyśmy 

to wyregulować i ustabilizować sytuację tych pracowników. Oni nie podlegają karcie 

nauczyciela, ale też są pracownikami szkół. 6,4 mln zł to jest wartość podwyżek we 

wszystkich placówkach zgrupowanych w tzw. polityce społecznej i to jest regulacja 

wynagrodzeń wraz ze standaryzacją stanowisk pracy. Chcielibyśmy, żeby w podobnych 

placówkach były podobne stanowiska pracy, podobnie się nazywały i miały przede 

wszystkim podobny wymiar dla poszczególnych pracowników, stąd tę operację łączymy w 

grupie standaryzacja i regulacja, standaryzacja stanowisk pracy i regulacja wynagrodzeń i 

o to poprosimy państwa jak wpłynie wniosek, bo wniosek jest w drodze.    

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Rozumiem, że będzie tylko ten jeden wniosek?  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Na ten moment tak wygląda, chyba, że jeszcze coś się stanie.  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Jeśli mogłabym prosić o spotkanie Komisji jeszcze przed tą sesją to byłabym wdzięczna, 

wtedy moglibyśmy zarządzeniem Prezydenta już uruchamiać i mielibyśmy jedno duże 

zarządzenie Prezydenta.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Jak tylko wpłynie pismo to będziemy zwoływać nadzwyczajne posiedzenie Komisji, więc 

także prośba do państwa radnych, pewnie to będzie 8:45, bo też nie jest to obszerny 

punkt, żeby być troszkę szybciej przed sesją, żebyśmy mogli tą opinię wydać.  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Ono jest w drodze.  

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

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku 

przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała 

zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej utworzonej na pokrycie wyroków sądowych 

z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych 

przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o. z przeznaczeniem w kwocie 6 273 898 zł na 

pokrycie wydatków bieżących związanych z regulacją wynagrodzeń pracowników 

jednostek organizacyjnych gminy, w tym urzędu. (Opinia nr 41-10/305-93/2021).  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Bardzo się cieszę, że mogliśmy to przegłosować jednogłośnie, bo zdajemy sobie wszyscy 

sprawę, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia w tzw. budżetówce to są one niewystarczające i 

tutaj każda kwota, która może być przeznaczona na podwyższenie tych wynagrodzeń jest 

jak najbardziej zasadna. Dziękujemy pani Skarbnik, że wygospodarowała te środki, żeby 

te podwyżki móc uruchomić.    

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Dodam, żeby państwo wiedzieli, że my nad tym pracujemy od kilku miesięcy. Były długie 

obliczenia i to nie jest ten rok tak naprawdę, ten rok pewnie byśmy sobie dali radę, ale też 

należy pamiętać, że konsekwencje tych zmian obciążą przyszłoroczny budżet i wyzwaniem 

było takie skalkulowanie limitów na przyszły rok, żeby zmieściły te skutki, także przyszły 

rok był wyzwaniem, ten rok trochę mniejszym.   
 

PUNKT – 6 
 

Omówienia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022 roku. 

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Dzień dobry wszystkim, na wstępie chciałam przeprosić, bo wiem, że nie wywiązałam się z jednej 

obietnicy, ale jutro ją dopełnię. Czekam tylko na jedno jeszcze uszczegółowienie i wyślę to 

zestawienie zrealizowanych projektów. Natomiast jeżeli chodzi o zakończone w tej chwili 

głosowanie to ogłosiliśmy w piątek wyniki głosowania. Głosowanie przebiegło bez problemów. 

Standardowe kłopoty mieszkańców podczas głosowania to np. brak zameldowania czy błędnie 

wpisywane dane. Zagłosowało 43 190 osób, o kilka tysięcy głosów więcej niż w tamtym roku, 

aczkolwiek to nie jest jeszcze wynik, który nas jakoś mocno satysfakcjonuje, ale dobrze, że taka 

liczba też się pojawiła. Spośród 375 projektów 121 projektów zostało wybranych do realizacji, 

więc to jest prawie 1/3 projektów, 47 w tym są zielone projekty Budżetu Obywatelskiego. Dzisiaj 

mieliśmy spotkanie z wydziałami i jednostkami, które będą te projekty realizowały tak, żeby 
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przypisać teraz klasyfikacje budżetowe i włączyć te projekty do projektu budżetu miasta na 2022 

rok. Wszystkie te projekty, które wygrały przesłałam zestawienie, ale na stronie są szczegółowe 

wyniki, natomiast co jest ważne to też jest kwota Budżetu Obywatelskiego, która była do 

dyspozycji. To jest kwota 20 830 669 zł, z czego 19 602 552 zł to jest kwota – wartość wygranych 

projektów, a  1 228 117 zł to jest kwota niewykorzystana i ta kwota przejdzie do kolejnej edycji 

Budżetu Obywatelskiego.    
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Czy mamy informację ile z zeszłego roku przeszło na ten? To była podobna kwota?  
 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

To było też około miliona zł. Dwa lata temu było to pół miliona zł. Mieliśmy sytuację z Nowym 

Portem, gdzie w zasadzie mieliśmy do głosowania jeden projekt i tutaj 400 000 zł Nowy Port 

prawie ma do wykorzystania w przyszłym roku. Tak się złożyło, że projekty, które były zgłoszone 

do Nowego Portu, albo nie spełniały jakiś warunków formalnych, albo po prostu były za drogie 

i nie można było ich dopuścić do głosowania, także sytuacja była dla mieszkańców Nowego 

Portu pewnie niekomfortowa, bo nie mieli za bardzo na co głosować. Mieliśmy jeszcze sytuację 

na Stogach, gdzie nie mieliśmy też Zielonego Budżetu Obywatelskiego, więc cała ta kwota jest 

do wykorzystania w przyszłym roku, natomiast przeszło bardzo dużo też projektów 

ogólnomiejskich. Też przeszły projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego bardzo dużo, więc 

na pewno wydziały, jednostki będą miał co robić zwłaszcza, ze to są w większości projekty 

inwestycyjne lub związane właśnie z zielenią. Bardzo mało w tym roku wygrało projektów, 

zresztą mało też było zgłoszonych stosunkowo projektów związanych tzw. miękkich jak my to 

określamy, czyli różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, warsztatowych, tego było znacznie mniej 

niż w ubiegłych latach, nawet te standardowe opieka nad kotami też było ich mniej, nawet 

treningów było mniej, także zdecydowanie więcej projektów było związanych z infrastrukturą, 

ale taką rekreacyjną, ale przede wszystkim zieloną, nasadzenia drzew, tych projektów bardzo 

dużo wygrało, wiec bardzo dużo projektów dzisiaj zostało przekazanych do realizacji do 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Ne pewno się cieszą i będą sadzić nam te drzewa, także my też jesteśmy szczęśliwi.   
 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Oczywiście, że się cieszą, aczkolwiek skala jest dla nich wyzwaniem.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Tak, ale akurat ten dział się rozwija, więc będzie miał w przyszłym roku co robić.    
 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że się rozwinie, bo rzeczywiście zadania na nich czekają nie 

tylko zresztą z Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie te zadania teraz robimy klasyfikacje 

budżetowe i pojawią się w planie budżetu miasta na 2022 rok.  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Super. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Pani radna Imianowska pierwsza, później pani 

radna Strzelczyk i proszę do mikrofonu.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Na ogół jest tak, że do dwóch lat one powinny być zrealizowane?  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Mamy w uchwale taki zapis, że w przypadku braku możliwości realizacji w ciągu jednego roku 

istnieje możliwość realizacji dwuletniej i rzeczywiście większość, sporo projektów 

inwestycyjnych rzeczywiście się rozciąga na okres dwuletni, ale nie zawsze jest to spowodowane 

tym, że np. te projekty mają jakieś trudności. Często są to akurat ostatnimi czasy powodem 

takiego rozciągnięcia w czasie jest to, że np. nie ma wykonawców, nie zgłaszają się wykonawcy, 

albo kwoty przekraczają te środki, które mamy dostępne, więc się ponawia przetargi. Jak już jest 

końcówka roku to wtedy rzeczywiście ci wykonawcy jeszcze bardziej podnoszą ceny jak mamy 

taki krótki czas realizacji, więc czasami te przetargi są ponawiane dopiero wiosną, kiedy jest 

więcej wykonawców, mają więcej wolnych przerobów, także powody tej realizacji dwuletniej są 

różne. Niekoniecznie to jest trudność po stronie realizacji, tylko np. braku wykonawcy.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Ja ma takie konkretne pytanie odnośnie boiska, o które żeśmy walczyli na Komisji Sportu 

jeszcze. To jest boisko przyszkolne przy SP 29, to jest Szkoła Leonardo. Nie wiem, czy pani 

pamięta, tam była taka sytuacja, był projekt, zaczęto budowę tego boiska i spełzło na niczym. 

Rudniki. Wreszcie teraz widzę, że po raz drugi zagłosowano na ten projekt i czy jest jakaś 

możliwość, że dzieci zaczną tam trenować i grać, bo nie ma zupełnie miejsca na żaden W-F, 

kulturę fizyczną na dworzu, więc w przyszłym roku kiedy one mogą uzyskać to?  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Mam nadzieję, że w przyszłym, bo jest dokumentacja, wszystko jest gotowe, projekt jest gotowy, 

brakowało finansowania. Tu akurat Rudnikom się zbiegło, że w tamtym roku też nie mieli 

projektu zrealizowanego, wygranego, więc teraz podwójna kwota się zebrała. To jest ponad 

300 000 zł i DRMG zapewnia, że to już jest ta kwota, która pozwoli na dokończenie zadania, tak, 

żeby w przyszłym roku, miejmy nadzieję, zakończyć ten projekt. Dopytam się DRMG czy 

rzeczywiście są w stanie. Jeżeli mają dokumentację, jeżeli nie będzie po drodze jakiś trudności, 

jeżeli będą wykonawcy to myślę, że jest duża szansa na to, żeby faktycznie w przyszłym roku to 

zrealizować.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czy my jakoś możemy wspomóc Biuro pani dyrektor w sprawie frekwencji na głosowaniu w 

Budżecie Obywatelskim?  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Bardzo chętnie.  

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

My się staramy. Ja się staram oczywiście też, ale jak możemy bardziej wspomóc? Jakieś pomysły? 

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Co się sprawdziło na Letnicy?   

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Na Letnicy się sprawdziła ciężka harówa.  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Właśnie.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Generalnie frekwencja wzrosła?  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Jest zbliżona. Jak patrzymy na frekwencję w dzielnicach to też widać te różnice, np. najmniejsze 

frekwencje mają dzielnice, gdzie są spółdzielnie. W zasadzie Żabianka, Zaspa i tam rzeczywiście 

chyba trudniej zachęcić i co ciekawe tam też wygrywają projekty szkół, akurat na Żabiance 

zupełnie nie szkoły i wszystkie projekty wygrały, niemniej jednak być może ta nieatrakcyjność 

dla mieszkańców projektów powoduje, że oni nie do końca chcą głosować i faktycznie moim 

zdaniem trochę zależy od projektów, które mają mieszkańcy do dyspozycji, bo naprawdę nie 

wszystkie są aż takie super atrakcyjne dla mieszkańców.   

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

W Letnicy nie było atrakcyjnych projektów.  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Więc mi się wydaje, że ważna jest pomoc i ważne jest wspieranie mieszkańców na tym etapie 

składania projektów, bo często, tak zauważyliśmy, że nie do końca wszyscy mają pomysły, albo 

jasno sprecyzowane potrzeby, być może tutaj Rady Dzielnic mogłyby jakoś wspomóc 

mieszkańców. Myślę, że nad głosowaniem będziemy jeszcze myśleć jak najbardziej. Też nam 

zależy, żeby ta frekwencja wzrosła, więc jeżeli będziemy pewnie współpracować z państwem też 



41 

 

w ramach zespołu konsultacyjnego, ale też każdy pomysł jest dla nas cenny, myślimy 

ewentualnie nad jakąś nagrodą dla mieszkańców większą. Teraz łąka kwietna fajna, ale aż tak 

bardzo mocno nie wszystkich zmobilizowała, więc trzeba myśleć dalej.    

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Może ksiądz z ambony powie.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Myślę, że przewodniczący zarządów, czy przewodniczący Rad Dzielnic, ja, kiedy realizowałem 

projekt jak radny dzielnicowy i potrzebowałem wsparcia swojej parafii to nie było najmniejszego 

problemu, żeby ksiądz w ogłoszeniach powiedział, ale to lokalni społecznicy … 

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Ogłaszają, wiem, że niektórzy ogłaszają.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Tutaj jak najbardziej jest to wskazane. Muszą być dobre chęci z obu stron. Pani dyrektor wiem, 

że były kampanie i w radio i widziałem plakaty, city lighty, autobusy, ale mam pytanie, bo mamy 

Kartę Mieszkańca i tam mamy dość dużą bazę adresów mailowych, czy tam też było rozsyłane?  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Jak najbardziej. My z GOT-em współpracujemy od jakiegoś czasu.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Mam wyłączone zgody marketingowe, więc nie dostałem.  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Właśnie to jest to, bo tylko ok 50 000 osób wyraziło zgodę na przesyłanie informacji, więc o ile 

baza jest 200 000 to nie wszyscy się zgadzają na przesyłanie informacji. Druga sprawa ile z tych 

osób czyta te newslettery, bo z tego co wiem to sporo osób nie czyta tych newsletterów.   

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

To nie jest duży koszt przygotowania takiego maila, a nawet jak kilkadziesiąt, kilkaset osób 

zagłosuje to uważam, że i tak warto. 

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Mieliśmy teraz włączoną Kartę Mieszkańca, czyli że nie trzeba było się w systemie logować, czyli 

dostawać te kody, tylko Karta Mieszkańca weryfikowała mieszkańców i ok. 7000 osób 

skorzystało z tej możliwości, także też jest fajnie. Druga rzecz wydaje mi się, że też blokuje 

mieszkańców, ja wiem, że blokuje, natomiast to jest zawsze pytanie co zrobić, i to wiem też od 
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koleżanki, która jest pełnomocnikiem ds. Seniorów, że nie każdy chce podawać dane, a my 

dosyć tych danych potrzebujemy, imię, nazwisko, PESEL, imię ojca. Ja to rozumiem, ale każda 

próba rozluźnienia tych danych powoduje niestety wykorzystywanie głosowania, chociaż też 

myślimy, żeby jednak znaleźć inny sposób. Spróbujemy zrezygnować być może z tego imienia 

ojca, być może nie cały PESEL, a jakąś część. Będziemy próbować jakoś rozluźnić te warianty, te 

dane, które potrzebujemy do głosowania.   

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Myślę, że zabranie tych walidatorów uważam za błędne co do zasady, natomiast można 

faktycznie je zrobić częściowo, nie przekazujemy całych danych, więc mamy to bezpieczeństwo, 

a jednak jesteśmy w stanie zwalidować osobę, bo też mamy te doświadczenia, że osoby 

nieuprawnione, nagłe piki w głosowaniach w różnych miejscach, więc też na to trzeba zwrócić 

uwagę, żebyśmy nie mieli ponownego jakiegoś kryzysu wizerunkowego, który sprawi, że 

zaufanie do instytucji budżetu może zostać nadszarpnięte i myślę, że tego musimy się bardzo 

wystrzegać.   

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

To jest nasza największa obawa, ale troska też, zwłaszcza, że mieliśmy nowy system głosowania, 

więc też to była taka obawa… 

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Asekuracja, zobaczmy jak działa po raz pierwszy.  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Dokładnie.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Pani radna Czerniewska bardzo proszę.  

 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Właśnie o te piki chciałam zapytać, o których przewodniczący powiedział, czy przy analizie 

wyników głosowania w tym roku gdzieś ujawniły się takie podejrzane wzrosty tak jak to było w 

zeszłym roku z tą szkółką piłkarską?  

 

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  

Mamy blokadę na liczbę wykorzystania maila i telefonu do głosowania. Też sam operator 

naszego systemu miał jakieś dodatkowe zabezpieczenia wyłapujące jakieś nagłe wzrosty. Nie 

dostaliśmy od nich żadnych sygnałów, żeby coś takiego było, więc patrząc na wyniki głosowania 

są projekty, które zyskiwały dosyć dużo głosów, ale to też w dużych dzielnicach, więc rozumiem, 

że dobra kampania też może spowodować liczbę głosów dużą.   
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Czekamy na ten plik odnośnie realizacji projektów z lat ubiegłych. Więcej pytań ze strony 

państwa radnych nie widzę, także pani dyrektor serdecznie dziękuję.  

PUNKT – 7 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Wniosek Gdańskiego Zespołu Żłobków został już wyjaśniony. Został on umieszczony 

odpowiednio w budżecie. Dostałem i pani radna Strzelczyk informację nt. wydatków 

związanych z Gdańską Infrastrukturą Wodociągową 10 mln zł, więc jeżeli ktoś by chciał to 

jest do zapoznania. Jak wspomniałem najprawdopodobniej 8:45 posiedzenie przed sesją, 

ale będziemy jeszcze informować. Czy są jakieś wnioski?   

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Czy posiedzenia będą zdalne?    

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Na ten moment planuję stacjonarnie, chyba, że sytuacja epidemiologiczna ulegnie jakiejś 

drastycznemu pogorszeniu.   

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Jak długo?  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Do końca roku, a najlepiej do końca kadencji gdyby się udało spotykać stacjonarnie. Uważam, 

że lepiej się pracuje, kiedy się spotykamy, ale jeżeli faktycznie sytuacja pandemiczna będzie 

taka, że będą zalecenia, żeby te spotkania ograniczać to również wrócimy do trybu zdalnego.  

 

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

Koniec -  godz. 18:10 
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