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BRMG.0012.15.2022/KSiB   
 

PROTOKÓŁ NR 47–02/2022 
 

Z czterdziestego siódmego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 

Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 28 lutego 2022 roku, 

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

odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS. 
 

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

czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

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

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

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 

obrady, otworzył 47 posiedzenie Komisji, powitał zebranych i powiedział, że porządek 

obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - 

porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Następnie przewodniczący sprawdził na początku posiedzenia obecność członków 

Komisji. 

Radny Krystian Kłos – obecny 

Radny Jan Perucki – nie dołączył do posiedzenia 

Radna Katarzyna Czerniewska – nie dołączyła do posiedzenia 

Radny Michał Hajduk – obecny 

Radna Barbara Imianowska – obecna 

Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 

Radna Teresa Wasilewska – obecna 

 

Przewodniczący Krystian Kłos stwierdził kworum. 
 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 

Gminy Miasta Gdańska działającej pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju 

Gospodarczego Spółka z o.o. – druk nr 1184. 

Przedstawia: Pani Anna Nawra – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w 
Wydziale Polityki Gospodarczej 
 

2. Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 roku. 
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami  
 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
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Przewodniczący powiedział, że do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania projekty 

uchwał: 

• w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia 

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z 

Kazachstanu – druk nr 1191    

                          

Głosowanie za wprowadzeniem druku nr 1191 jako pkt 2A 

Radny Krystian Kłos – za 

Radny Jan Perucki – nieobecny podczas głosowania 

Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna podczas głosowania 

Radny Michał Hajduk – za 

Radna Barbara Imianowska – za 

Radna Elżbieta Strzelczyk – za 

Radna Teresa Wasilewska – za 

Razem głosowało radnych:  5,  
w tym za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

• w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia 

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z 

Kazachstanu – druk nr 1192    

                          

Głosowanie za wprowadzeniem druku nr 1192 jako pkt 2B 

Radny Krystian Kłos – za 

Radny Jan Perucki – nieobecny podczas głosowania 

Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna podczas głosowania 

Radny Michał Hajduk – za 

Radna Barbara Imianowska – za 

Radna Elżbieta Strzelczyk – za 

Radna Teresa Wasilewska – za 

Razem głosowało radnych:  5,  
w tym za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

• w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia 

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z 

Kazachstanu – druk nr 1193    

                          

Głosowanie za wprowadzeniem druku nr 1191 jako pkt 2C 

Radny Krystian Kłos – za 

Radny Jan Perucki – nieobecny podczas głosowania 



3 

 

Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna podczas głosowania 

Radny Michał Hajduk – za 

Radna Barbara Imianowska – za 

Radna Elżbieta Strzelczyk – za 

Radna Teresa Wasilewska – za 

Razem głosowało radnych:  5,  
w tym za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Radna Katarzyna Czerniewska dołączyła do posiedzenia. 

 

• w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia 

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z 

Kazachstanu – druk nr 1194    

                          

Głosowanie za wprowadzeniem druku nr 1194 jako pkt 2D 

Radny Krystian Kłos – za 

Radny Jan Perucki – nieobecny podczas głosowania 

Radna Katarzyna Czerniewska – za 

Radny Michał Hajduk – za 

Radna Barbara Imianowska – za 

Radna Elżbieta Strzelczyk – za 

Radna Teresa Wasilewska – za 

Razem głosowało radnych:  6,  
w tym za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

• w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji 

przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu 

budżetowego w Gdańsku na 2022 rok – druk nr 1195                             

                          

Głosowanie za wprowadzeniem druku nr 1195 jako pkt 2E 

Radny Krystian Kłos – za 

Radny Jan Perucki – nieobecny podczas głosowania 

Radna Katarzyna Czerniewska – za 

Radny Michał Hajduk – za 

Radna Barbara Imianowska – za 

Radna Elżbieta Strzelczyk – za 

Radna Teresa Wasilewska – za 

Razem głosowało radnych:  6,  
w tym za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Głosowanie za przyjęciem porządku obrad z przyjętymi zmianami: 

Radny Krystian Kłos – za 

Radny Jan Perucki – nieobecny podczas głosowania 

Radna Katarzyna Czerniewska – za 

Radny Michał Hajduk – za 

Radna Barbara Imianowska – za 

Radna Elżbieta Strzelczyk – za 

Radna Teresa Wasilewska – za 

Razem głosowało radnych:  6,  
w tym za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

PUNKT – 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 

Gminy Miasta Gdańska działającej pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju 

Gospodarczego Spółka z o.o. – druk nr 1184.  

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLVII sesji Rady Miasta Gdańska z 3 

marca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.29.2022). 
 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji dołączył do posiedzenia. 
 

Pani Anna Nawra – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w 

Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  

Powiedziała: Dzień dobry, szanowni państwo radni Prezydent Miasta Gdańska wnosi o 

wyrażenie woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym naszej 

jednoosobowej spółki pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego w postaci 

nieruchomości o łącznej powierzchni 31 ha 943 m², których wartość została wyszacowana 

przez rzeczoznawcę majątkowego na 39 089 690 zł. Z kwoty tej 39 082 000 zł wejdzie na 

kapitał zakładowy spółki, a niepodzielna kwota 7690 zł zasili jej kapitał zapasowy. 

Prezentowaną uchwałą dokładamy kolejną cegiełkę, tym razem całkiem sporą do projektu 

budowy, utworzenia parku przemysłowego na Płoni i pani Prezydent prosi o pozytywne 

zaopiniowanie uchwały. Dziękuję bardzo. Jest z nami również pan prezes spółki pan Marek 

Ossowski, gdyby były pytania to bardzo proszę.   
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

następnie otworzył dyskusję.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję. Czy mamy już w tej chwili, bo tworzymy na tym terenie park przemysłowy, czy 

już mamy w tej chwili chętnych na zakup terenów?  
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Pani Anna Nawra – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w 

Wydziale Polityki Gospodarczej 

Spółka prowadzi od miesięcy rozmowy i tutaj co do szczegółów to chciałabym prosić pana 

prezesa, bo jak najbardziej jest osobą, która może udzielić informacji bardziej 

szczegółowych i takich, które może udzielić. Bardzo proszę, dzień dobry.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dzień dobry, witamy pana prezesa, pan Marek Ossowski bardzo proszę.  

 

Pan Marek Ossowski – Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 

Sp. z o.o.  

Dzień dobry, witam państwa serdecznie, szanowną Komisję, drodzy państwo park Płonia 

to rzeczywiście park, nad którym już pracujemy od ponad 6 lat, kolejny w naszej ofercie za 

PTM-em i PCI. Czy mamy, odpowiadając wprost na pytanie, czy mamy inwestorów? Tak. 

Mamy podpisany list intencyjny, udzielę rąbka tajemnicy, jest to firma Koreańska i taki 

pakiet rozmów prowadzimy. Od roku 2017 tych rozmów było bardzo dużo, szczególnie 

nam zależy, żeby byli to partnerzy, już miałem okazję to chyba miesiąc temu powiedzieć, 

z tak zwanych inteligentnych specjalizacji Pomorza. Jedne firmy czy Holenderskie, czy 

firmy nawet z Indii, z przemysłu farmaceutycznego, ale tu typowo jest koncern Koreański, 

który swoją produkcję opiera przede wszystkim na elementach do fotowoltaiki, na 

elementach związanych z samochodem i przemysłem automotiv, więc bardzo duża 

korporacja notowana na giełdzie Koreańskiej. Tyle mogę zdradzić. Natomiast mogę 

powiedzieć, że ta decyzja państwa czy za chwilę, kiedy będzie opinia, to jest tylko ułamek 

parku, który chcemy stworzyć. Tym aportem chcemy również jeszcze dodatkowo kupić 

teren od osób prywatnych. Posłużę się, jeśli mogę ekranem, pokażę państwu mapkę, która 

jest dość istotna. Mam nadzieję, że teraz widać ekran. Przy państwa życzliwości ten 

niebieski teren już jest w zasobach GARG-u. Teraz rozmawiamy o trenach zielonych. One 

są własnością Gminy, natomiast tereny żółte takie poprzecinane czerwonym to są tereny, 

które mamy podpisane umowy przedwstępne z osobami fizycznymi, które chcemy 

również nabyć, pod warunkiem oczywiście, że do naszej spółki zostanie wniesiony aport 

tych nieruchomości, które są zaznaczone kolorem zielonym. W przyszłości będziemy 

również zabiegać o te fragmenty, które są tak poprzecinane żółtym a zielonym, aby 

stworzyć jeszcze lepsze warunki do tworzenia tego parku, więc ponad 30 ha to tereny 

zielone Gminy Miasta Gdańska, te żółte tereny już dzisiaj to 15 i kolejne ponad 10 ha to te 

przerywane. Jeżeli uda nam się tutaj stworzyć ten park to będzie to kolejne miejsce, które 

przysłuży się nie tylko do nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim do podatku od 

nieruchomości, który trafi do Gminy Miasta Gdańska, więc tak, prowadzimy rozmowy, tych 

rozmów jest w ostatnim czasie 4-5. Co jest istotne, inwestorzy poszukują terenów w 

jednym kawałku o powierzchni co najmniej 20 ha, więc staramy się tutaj to faktycznie 

zagospodarować. Jest przewidziana droga. Obecnie droga Benzynowa znajduje się tutaj, 
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więc ten teren jest przygotowywany do faktycznie do komercjalizacji z dużą przyjemnością 

możemy w tym uczestniczyć, więc tutaj starałem się tak odpowiedzieć jak najlepiej 

potrafię na ten moment.    
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dziękuję bardzo.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo. Radna Czerniewska bardzo proszę.  
 

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 

Dziękuję. Chciałam podpytać jeśli może pan panie prezesie zdradzić coś troszkę więcej 

zakładając, że ta uchwała na czwartkowej sesji zostanie przyjęta, czy ma pan możliwość o 

takim kalendarzu, o harmonogramie czasowym nam powiedzieć realizacji tej umowy, tej 

intencyjnej z tą firmą Koreańską?  
 

Pan Marek Ossowski – Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 

Sp. z o.o.  

Drodzy państwo, jak najbardziej. Do 31 marca chcielibyśmy zakupić czy podpisać umowę 

przenoszącą własność z prywatnymi właścicielami co pozwoli nam złożyć tą ofertę już do 

instytucji, które też pośredniczą można powiedzieć w rozmowach. Jest to Invest in 

Pomerania i Pomorska Strefa Specjalna Ekonomiczna, ponieważ te projekty zwykle mają 

wzmocnienie również Państwowych Agencji Rządowych PAIiH-u, bo tam bardzo duże 

inwestycje sięgające ponad 100 mln Euro, w związku z tym będziemy tutaj współpracować 

z wszystkimi agendami, żeby te przedsiębiorstwo sprowadzić, a jaki scenariusz? Jeżeli 

otrzymamy to w wyniku prac, które jeszcze przed nami niewielkich podziałów, może nie 

podziałów, ale wznowienia wszystkich znaków graficznych, przystępujemy do ogłoszenia 

postępowania przetargowego, otwartego oczywiście i wtedy następuje scenariusz, który 

państwo myślę, że doskonale znają, takich trzech umów. Pierwsza umowa to jest 

przedwstępna, następnie umowa warunkowa, bo oczywiście jednym z warunków jest to, 

że później gmina jako taka, która wnosi aport musi się wypowiedzieć, czy chce skorzystać 

z prawa pierwokupu i na końcu umowa przenosząca własność, myślę, że powinno to nam 

zająć ok roku od momentu, kiedy ten aport i ta nieruchomość do osób fizycznych zostanie 

wprowadzona. Jeśli po drodze nie napotkamy różnych przeszkód prawnych czy też 

odwołań związanych z przetargiem, bo wiadomo, że w takie procedurze będzie ten teren 

oferowany. To nie jest przesądzone, że tym inwestorem do końca będzie właśnie ten 

inwestor Koreański, bo tutaj bardzo transparentnie firma podchodzi do tego i może się 

okazać, że oprócz tego inwestora pojawi się ktoś inny.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo panie prezesie za wyczerpującą odpowiedź. Czy ktoś z państwa radnych 

ma jeszcze pytania do druku? Pani radna Imianowska.    
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Chodzi o to, ze to jest na takiej zasadzie, że miasto przekazuje te działki, właśnie w tej 

kwestii chciałam, żeby pan wytłumaczył bardziej, czyli przekazujemy ten teren spółkom i 

w zamian za to rozumiem czerpiemy tak jak pan powiedział zyski, ale my to dajemy na 

takiej zasadzie, bo tutaj właśnie mamy ten artykuł, że to nie jest pomoc publiczna prawda, 

w rozmienianiu artykułu 107 Traktatu i jest to działanie o charakterze długookresowym 

strategicznym dla miasta i teraz mi chodzi o te wartości właśnie, które będą dla Gdańska 

płynęły, chciałabym, żeby pan coś więcej powiedział.      

 

Pan Marek Ossowski – Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 

Sp. z o.o.  

Oczywiście korzyści mamy dwubiegunowe. Pierwsza korzyść jest tą, którą wnosi spółka 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego wypracowując odpowiednie nadwyżki 

finansowe. To na pewno, a Gmina Miasta Gdańska jest 100% udziałowcem, więc wszelkie 

korzyści, które będzie miał GARG są korzyściami dla miasta, natomiast jeśli chodzi o drugą 

kategorię korzyści, które się pojawiają to dla miasta niewątpliwie podatki od 

nieruchomości, które będą płynęły z infrastruktury, która tam powstanie. Drugie, jeżeli 

tam powstanie i będą zatrudnione osoby zameldowane w Gdańsku to oczywiście jest 

pośrednio wpływ podatku PIT. Jeżeli będą to firmy, których rejestracja również nastąpi w 

Gdańsku to pośrednio wpłynie to na CIT. Cały efekt mnożnikowy związany z budową tej 

całej fabryki jednej, drugiej, czy trzeciej i jej operacyjna działalność, która wpływa 

pośrednio na miejsca pracy i na przepływ dóbr, które są w Trójmieście i na pewno jakiś 

udział będą miały w tym firmy i gdańskie i mieszkańcy Gdańska. Niewątpliwie korzyścią 

jest wizerunek miasta Gdańska, który potrafi przyciągnąć w tak trudnych czasach różnych 

inwestorów, a ostatnio widać, że na tym rynku Gdańsk jest dość aktywny i udaje się znaleźć 

klientów, więc to są pokrótce te korzyści, których można się spodziewać. Dodatkowa 

korzyść, na co chciałbym też szczególnie zwrócić uwagę, że jest to teren dzisiaj objęty 

funkcją 42 przemysłową, która nie przynosi jakiś namacalnych korzyści dla miasta, bo tam 

jest trochę tylko podatku rolnego i dodatkowo powstanie infrastruktura drogowa, 

sieciowa, kanalizacyjna, która może się przysłużyć do rozwoju też innych podmiotów w 

tym rejonie, chociażby Gdańskiej Oczyszczalni, bądź innych podmiotów tam 

zlokalizowanych, więc korzyści na pewno są. Największą korzyścią na pewno jest wpływ 

do budżetu miasta Gdańska potencjalnego podatku od nieruchomości.   

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję bardzo.   

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo panie prezesie. Więcej zgłoszeń nie widzę.    
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Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 

zawartego w druku nr 1184. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Annę Nawrę – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru 

Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku 

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

zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1184. (Opinia nr 47-02/330-09/2022).  
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

PUNKT – 2 
Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 roku. 
 
Pan Dawid Szot – Główny Specjalista w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z 

Mieszkańcami 

Dzień dobry państwo radni. Realizujemy na bieżąco projekty Budżetu Obywatelskiego. Z roku 

2020 zostało zrealizowanych 52 projekty, 23 projekty są w trakcie realizacji. Wynika to w 

większości z faktu, że kwoty, które zostały zadeklarowane przez wnioskodawców na etapie 

składania wniosków i na etapie weryfikacji niestety nie są w stanie wypełnić kwoty, którą 

oczekują za realizację zadania wykonawcy, więc wiele z tych projektów niezrealizowanych 

jest na etapie kolejnych przetargów. Trwają również rozmowy z Radami Dzielnic co do 

finansowania i z komitetem sterującym. Natomiast w roku 2021 zrealizowane zostały 28 

projektów, 87 projektów jest w trakcie realizacji. Z naszej strony, ze strony Biura ds. Rad 

Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami mogę zapewnić, że cały czas sprawujemy nadzór nad 

realizacją. W przypadku kwestii spornych oraz kwestii, które wymagają spotkania, interwencji 

z naszej strony bierzemy w takich spotkaniach udział, organizujemy je, także staramy się, aby 

projekty były zrealizowane bez przeszkód nawet w okresie zmiennych cen na rynku 

materiałów. To wszystko. Jeśli mają państwo jakieś pytania to zapraszam.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo. Chciałem przypomnieć, że państwo radni na swoje skrzynki mailowe 

dostali raport, który wskazuje wszystkie inwestycje realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego od roku 2019 do 2022, także jeżeli by były jakieś bardziej szczegółowe 

pytania to również można posiłkować się tym plikiem, ale widzę, że zgłasza się pani radna 

Barbara Imianowska, pani radna bardzo proszę.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Chciałam zapytać konkretnie o boisko na terenie Zaspa Rozstaje, boisko do piłki nożnej ze 

sztuczną nawierzchnią trawiastą, etap II budowy. Tu mam tylko taką informację właśnie 
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na tym, co żeśmy otrzymali, próba wybudowania całego boiska w ramach Programu Boisk, 

DRMG wystosowało pismo do WRS-u z prośbą o zajęcie stanowiska, brak zgody WRS-u na 

dofinansowanie zadania i mamy dalej, w trakcie podpisywania umowy, i w trakcie 

realizacji. Pytanie jest takie, czy po prostu rzeczywiście, bo tu mamy później termin robót 

budowlanych jest do 5 maja 2022 roku, stąd moje pytanie, czy w końcu ta zgoda na to 

dofinansowanie została udzielona czy będzie to realizacja rzeczywiście tak jak tutaj jest 

wpisana w tą tabelę? Takie dwie sprzeczności widzę, że odmowa, a później realizacja. Czy 

jest realizacja na dzień dzisiejszy tej budowy, tego etapu II? Dziękuję, to moje pytanie. 

 

Pan Dawid Szot – Główny Specjalista w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z 

Mieszkańcami 

Dziękuję. Pani radna, tak, prace są prowadzone. Projekt jest realizowany. Jest to projekt, 

który jest realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021, także w ramach 

skumulowanych środków trwają już prace i termin z tego co wiem na ten moment nie jest 

zagrożony, 5 maja.    

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie boisk szkolnych. Chodzi mi czy boisko przy szkole nr 

29 to jest dzielnica Rudniki, Miałki Szlak, tam była taka dosyć trudna sytuacja z budową, 

budowa stanęła, zabrakło pieniędzy. Czy rzeczywiście ta budowa tego boiska zakończy się 

w tym roku? Czy pan na ten temat może mi udzielić informacji? Dziękuję. Też sytuacja z 

poprzednich lat Budżetu Obywatelskiego obiecano szkole, dzieciom, dyrekcji, że będzie w 

tym roku, prace mają się zakończyć, czy to rzeczywiście jest tak, że będzie to boisko 

oddane? Dziękuję.    

 

Pan Dawid Szot – Główny Specjalista w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z 

Mieszkańcami 

Dziękuję pani radna. W zeszłym roku projekt był zgłoszony, ale nie przeszedł niestety 

etapu weryfikacji. Potrzebne są środki z kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Tam 

jeszcze jest do zrobienia jeden etap, który według wszystkich szacunków Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska, która ten projekt realizuje zamknie już całą inwestycję, więc 

musimy zaczekać na to czy wnioskodawca zgłosi, a z tego co wiem zgłosi ten projekt i 

wtedy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 jest szansa na zamknięcie całej inwestycji 

i odblokowanie środków dzielnicy Rudniki na inne projekty.    

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Ale może się to przeciągnąć rozumiem jeszcze na następny rok?  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Zależy jak mieszkańcy wybiorą, bo to zależy od głosowania.  
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Pan Dawid Szot – Główny Specjalista w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z 

Mieszkańcami 

Dokładnie. Przez 4 lata, gdy dopuszczony był do głosowania ten projekt, bo składał się on 

z czterech etapów, przez 4 lata wygrywał, więc ten piąty etap zobaczymy, ale jest duża 

szansa, że i w tym roku się powiedzie.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dobrze. Dziękuję bardzo.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę, także bardzo serdecznie 

dziękuję za zreferowanie. Oczywiście jeżeli by były jakieś dodatkowe pytania ze strony 

państwa radnych to pani Sylwia Betlej i pan Dawid są oczywiście do państwa dyspozycji. 

Nie widzę więcej zgłoszeń, także panie Dawidzie serdecznie dziękuję za przedstawienie.  

PUNKT – 2A, 2B, 2C, 2D 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na 

terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 1191. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLVII sesji Rady Miasta Gdańska z 3 

marca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.36.2022). 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na 

terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 1192. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLVII sesji Rady Miasta Gdańska z 3 

marca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.37.2022). 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na 

terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 1193. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLVII sesji Rady Miasta Gdańska z 3 

marca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.38.2022). 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na 

terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 1194. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLVII sesji Rady Miasta Gdańska z 3 

marca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.39.2022). 
 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawiła blokowo projekty uchwał.  



11 

 

Powiedziała: Dzień dobry państwu, druki są tożsame, dla wyjaśnienia są to druki, które są 

zaproszeniem do osiedlenia się w Gdańsku czterech rodzin. W tym roku mamy wyjątkową 

sytuację dlatego, że zapraszamy rodzinę składającą się z dwóch osób oraz dwie rodziny, 

które są powiązane czyli synów ze swoimi rodzinami. Są to osoby, które są zasłużone, 

pracujące przez lata w Domu Przyjaźni i wśród tych osób jest kierowniczka Narodowego 

Kulturowego Ośrodka Polskiego Światło w Aktobe, dwie z osób z tych trzech rodzin, które 

są ze sobą powiązane zostały uhonorowane nagrodą Związku Sybiraków i Pro Patria, więc 

są to rzeczywiście zasłużone osoby. Czwartą rodziną, którą zapraszamy jest to rodzina 

nauczycieli języka polskiego, czyli rzeczywiście osoby, które w tych społecznościach w 

Kazachstanie są takimi rzecznikami naszej kultury, ale przede wszystkim aktywnie pracują 

na rzecz osób, które walczyły o Kartę Polaka i rzeczywiście dążą do tego, żeby powrócić do 

Polski. Jeśli chodzi o zakres projektów uchwał zakłada on udzielenie pomocy z 

komunalnych zasobów mieszkaniowych, udzielenie pomocy finansowej na 

zagospodarowanie się oraz udzielenie członkom rodziny innej pomocy, która wynika z 

przyjętej w ubiegłym roku aktualizacji uchwały dotyczącej formy, wysokości i trybu 

przyznawania pomocy repatriantom zapraszanym przez Gminę Miasta Gdańska do 

osiedlenia się. Dopowiadając jak technicznie będzie, jeśli oczywiście uchwały zostaną 

przyjęte na najbliższej sesji, docelowo zakładamy, że osoby będą do nas przyjeżdżały 

sierpień, wrzesień, zresztą tak było w poprzednim roku, kiedy zapraszaliśmy dwie rodziny, 

jest to oczywiście w tej chwili kwestia utrudniona jeśli chodzi o kwestie przyjazdu i 

przekroczenia granicy jeśli osoby będą chciały przylecieć to w tej chwili tej możliwości nie 

ma. W poprzednim roku jedna z rodzin przyjechała pociąganiem. Zobaczymy jak będzie 

wyglądała sytuacja w sierpniu. Zakładamy, że taka możliwość się pojawi. Na pewno te 

rodziny będą starały się to zabezpieczyć we własnym zakresie. W kolejnym kroku po 

przyjęciu tej uchwały w okolicach lipca będzie kolejna uchwała, która będzie uruchamiała 

pomoc finansową. Tylko przypomnę, że dla każdego członka rodziny poprzednią uchwalą 

właśnie zmieniającą zasady została ta stawka podwyższona i na jednego członka rodziny 

jest to 10 000 zł w celu właśnie zagospodarowania się w mieście. Nie wiem, czy są jakieś 

pytania. Jestem do państwa dyspozycji. Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie 

druku 1191, 1192, 1193 oraz 1194. Dziękuję bardzo.         
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektów uchwał. 

Powiedział: Myślę, że nie będzie żadnego problemu i tutaj wszyscy gremialnie tak jak to 

było w przypadku poprzednich rodzin, które trafiały do miasta Gdańska witamy je z 

otwartymi ramionami. Trochę tylko żartobliwie mogę powiedzieć, że to będzie wielka 

strata dla tej społeczności, z której ci państwo będą do nas przybywać, bo sama pani 

wskazała, że są to osoby zasłużone dla działalności w swoich regionach, także my się 

bardzo cieszymy, ale myślę, że smutek z drugiej strony na pewno będzie. Bardzo się cieszę, 

że mamy te cztery uchwały i to jest kolejny krok ku sprowadzeniu naszych braci, naszych 

sióstr z powrotem do Polski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Niw 

widzę.       
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Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący poddał po kolei pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowych projektów uchwał. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA     
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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 

1191. (Opinia nr 47-02/331-10/2022).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA     
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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 

1192. (Opinia nr 47-02/332-11/2022).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA     
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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 

1193. (Opinia nr 47-02/333-12/2022).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA     
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Marię Maślak – 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 

1194. (Opinia nr 47-02/334-13/2022).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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PUNKT – 2E 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich 

Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2022 rok – 

druk nr 1195. 

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLVII sesji Rady Miasta Gdańska z 3 

marca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.40.2022). 
 

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, w imieniu 

wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  

Powiedział: Dzień dobry, witam panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych niezbędne jest ustalenie przez Radę Miasta stawek 

jednostkowych do kwot udzielonej dotacji przedmiotowej i tutaj jak co roku można 

powiedzieć proponujemy państwu ustalenie tych stawek do trzech zadań w wysokości i 

jeżeli chodzi o tą dopłatę to będzie to dopłata w wysokości 98% planowanych kosztów. 

Zakres to są te trzy zadania, które są właśnie przedstawione w samej uchwale, czyli 

remonty i konserwacja lokali i budynków, utrzymanie szaletów miejskich oraz koszty 

utrzymania lokali mieszkalnych objętych stawką najmu. Kwota, która jest zaplanowana w 

budżecie na rok 2022 to jest 11 603 000 zł. Dziękuję bardzo.    
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 

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

pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1195. 
 

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 

1195. (Opinia nr 47-02/335-14/2022).  
 

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

PUNKT – 3 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 

Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Na koniec 

sprawdzimy obecność.   
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Radny Krystian Kłos – obecny 

Radny Jan Perucki – obecny 

Radna Katarzyna Czerniewska – obecna 

Radny Michał Hajduk – obecny 

Radna Barbara Imianowska – obecna 

Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna 

Radna Teresa Wasilewska - obecna 
 

 

 

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

Koniec -  godz. 16:40 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Strategii i Budżetu RMG 
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Joanna Świeczkowska 


