BRMG.0012.121.2018.KS

PROTOKÓŁ Nr 2-2/2018
Z drugiego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska
w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 26
listopada 2018 roku, a rozpoczęło o godz.17:00 w sali Seana Lestera nr
003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do
protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć
osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 2 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 w zakresie działania Komisji.
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

2. Opiniowanie

projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 1827 - w
zakresie działania Komisji.

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska: Skarbnik Miasta Gdańska, Biuro
Prezydenta ds. Sportu, Gdański Ośrodek Sportu, Pan Andrzej Socik – przedstawiciel Wydziału
Polityki Gospodarczej

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie.

porządku

obrad

Głosowanie:
6 za - jednogłośnie

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 - w
zakresie działania Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. BRMG.0006.383.2018).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały - w zakresie działania Komisji.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu
uchwały, a następnie otworzyła dyskusję.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Jakie obiekty mają być modernizowane?
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Przebudowa basenu w Zespole Szkół Energetycznych, przebudowa w Szkole
Podstawowej nr 42 na Czajkowskiego, basen przy Szkole Podstawowej nr 2 na
Marusarzówny.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Dziękuję. Oto mi chodziło.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 1826 – w zakresie działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską - Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta i Podatków, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za,
przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1826 - w
zakresie działania Komisji. (Opinia nr 2-2/1-1/2018).

PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 1827 – w zakresie działania
Komisji.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. BRMG.0006.384.2018).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały - w zakresie działania Komisji.
Powiedziała: wprowadzę ogólnie o założeniach do projektu budżetu na rok 2019, a
potem pani dyrektor Kuś o inwestycjach, a państwo szczegóły w zakresie działania
Komisji.
Jeżeli mówimy o projekcie budżetu Miasta na 2019 rok przy określaniu poziomu
kwot dochodów i wydatków uwzględnione zostały następujące założenia. Realne
tempo wzrostu PKB na poziomie 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, wzrost
zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,5%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej 5,6%. Te wszystkie wartości mają duży wpływ na szacowane
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych czy też
fizycznych. Jedyną wartością makroekonomiczną, która dotknie nasz budżet po
stronie wydatkowej jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli planowane od 1 stycznia
2019 r. o 5%. W wyniku tych wartości, które zostały oszacowane i przyjęte do
projektu budżetu na rok 2019 kwota planowanych dochodów to jest kwota 3 mld
349 mln zł. To więcej od przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu na
poziomie prawie 57 mln zł. Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 3 mld 697 mln
zł. Więcej od planowanych wydatków w roku 2018 o prawie 241 mln zł. W wyniku
tak ukształtowanych wielkości dochodów i wydatków budżet roku 2019 zamknął się
planowanym deficytem na poziomie 348 mln zł. Planowany deficyt zostanie pokryty
kredytem, który jest planowany do zaciągnięcia w wysokości 433 mln zł. Oprócz
tego, że będzie pokryty deficyt tym kredytem, też będzie on przeznaczony na
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spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań czyli kredytów z lat ubiegłych w
wysokości 93 mln zł. Głównymi źródłami w dochodach to jest właśnie udział w
podatku dochodowym od osób fizycznych planowany udział w roku 2019 to jest
prawie 950 mln zł. W strukturze to jest prawie 30% naszych dochodów stanowi
właśnie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugi takim źródłem są
subwencje z budżetu państwa 531 mln zł, podatki, opłaty lokalne 456 mln zł, w tym
podatek od nieruchomości 436 mln zł, dotacje na zadania własne kwota planowana
na rok 2019 to jest 298 mln zł, z tego 221 mln zł to są dotacje, które planujemy
otrzymać z budżetu Unii Europejskiej na realizację zarówno zadań inwestycyjnych
jak też projektów miękkich, bieżących i dotacja na zadania zlecone 326 mln zł, z
tego 176 mln zł to jest realizacja programu 500+.
W wydatkach natomiast kwoty odpowiednio z tych 3 mld 697 mln zł to kwota 2 mld
283 mln zł to są wydatki bieżące, natomiast 823 mln zł planujemy przeznaczyć na
wydatki inwestycyjne.
Jeżeli mówimy o obsłudze długu i zadłużeniu to zadłużenie na koniec roku 2019
planowane jest na kwotę 1 mld 162 mln zł. Ta kwota w porównaniu do dochodów
ogółem to jest 35%. Natomiast jeżeli rozpatrujemy dług i obsługę długu w
kontekście art. 243 ustawy o finansach publicznych i indywidualnego wskaźnika,
który jest liczony na podstawie danych finansowych, które są dla danej jednostki
samorządu to maksymalny wskaźnik dla miasta Gdańska to jest 13,7%, a ten
rzeczywiście zrealizowany na danych finansowych w roku 2019 to 3,55%. Dziękuję
bardzo.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Jeśli chodzi o inwestycje to w przyszłorocznym budżecie na inwestycje łącznie
zaplanowanych jest ponad 733 mln 600 tys. zł. Na same zadania związane ze
sportem, turystyką zaplanowaliśmy 37 mln zł wliczając 8 mln zł na modernizacje
basenów przyszkolnych. Łącznie będzie to ponad 45 mln zł co stanowi 6% budżetu
inwestycyjnego. Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi w przyszłorocznym
budżecie to po pierwsze budowa toalet w pasie nadmorskim, czyli kolejne 3
toalety, kontynuacja programu, który w tym roku w formie 4 toalet został
zrealizowany. 8 mln zł to inwestycje przegłosowane w budżecie obywatelskim na
2019 rok. Ponadto 8 mln 200 zł przeznaczamy na realizację dwóch projektów
finansowanych z Unii Europejskiej. Są to Pomorskie Szlaki Kajakowe oraz Szlak
Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Kolejną duża i to będzie ostatni
rok realizacji tego wydatku będzie to ostatnia rata na budowę hali widowiskowo –
sportowej na granicy Gdańska i Sopotu, ponieważ przez 10 lat spłacaliśmy tzw.
rozterminowanie i przyszły rok jest ostatnim rokiem spłaty tego zobowiązania. 3
mln zł na modernizacje, a właściwie budowę boisk przyszkolnych i tutaj
przewidujemy boiska przy Szkole nr 55 przy ul. Wolności, przy Szkole nr 63 przy ul.
Stokłosy oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Reja. Tak jak wcześniej
pani dyrektor mówiła modernizacja basenów przyszkolnych w kolejności, że przy
Szkole przy ul. Reja będzie w pierwszej kolejności dlatego, że w tej samej szkole
będzie przeprowadzona inwestycja związana z projektem unijnym Miasto
Zawodowców w skrócie i chcielibyśmy połączyć te dwa projekty, żeby za jednym
bałaganem to zrealizować jak najwięcej zakresu. To jeśli chodzi o inwestycje.
Radny Jan Kanthak – członek Komisji
Chciałbym zapytać o budowę toalet w pasie nadmorskim. Czy przewidujecie
państwo budowę też natrysków, w sensie takich pryszniców?
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Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Tak, one tam są.
Radny Jan Kanthak – członek Komisji
W ramach budowy toalet?
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Tak. To będą identyczne toalety jak są dotychczas, czyli uruchomione w tym roku i
o ile kojarzę one są z natryskami, z toaletami, z szafkami.
Radny Piotr Dzik – członek Komisji
Ładne są.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Czy jeszcze są jakieś pytania w tym zakresie? Nie widzę. Proszę o kontynuację.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Mam przyjemność zreferować plan budżetu pod nieobecność dyrektora Biura
Prezydenta ds. Sportu pana Andrzeja Trojanowskiego. Plan budżetu Biura
Prezydenta wraz z budżetem Gdańskiego Ośrodka Sportu to kwota 60 mln zł. Ona
jest podobna do kwoty ubiegłorocznej. Wzrost o 4%. Gdański Ośrodek Sportu to
kwota 35 mln zł, a ten temat zreferuje za chwilę dyrektor Leszek Paszkowski,
dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. W obszarze Biura Prezydenta ds. Sportu są
dwa referaty, Referat Sportu i Referat Imprez Sportowych. Na zadania związane z
działalnością jest zaplanowanych 25 mln zł. W skrócie streszczę na co te pieniądze
są wydawane. Festiwal Zlot Żaglowców Baltic Sail. To w obszarze turystyki. W
obszarze Kultury Fizycznej i Sportu dotacje dla Gdańskich Klubów Sportowych
wzrost do kwoty 3,5 mln zł, nagrody dla Gdańskich sportowców 250 tys. zł i na
pozostałą działalność sportową i około sportową blisko 1 mln 300 tys. zł. Co się z
tym wiąże? Wiąże się z tym przeprowadzenie, przygotowanie Gdańskiej Gali
Sportu. Jest to uroczystość podsumowania każdego sportowego. Taką samą
uroczystość tylko, że w obszarze sportu dzieci i młodzieży odbywa się wiosną i ona
również się odbędzie. Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia
nagród żeglarskich Rejs Roku. Wręczenia Listu Morskiego. Realizowany po raz
kolejny jest przez najbliższe 3 lata piłkarski projekt społeczno – edukacyjny
sportowy skierowany do uzdolnionej piłkarsko gdańskiej młodzieży w wieku 11-15
lat, czyli piłkarski Top Talent. Realizowane są inne projekty szkoleniowe dla
młodych gimnastyków, żeglarzy, wioślarzy, a także projekt skierowany do
szczególnie uzdolnionych czyli z Gdańska na Igrzyska. Do młodzieży i do
mieszkańców miasta Gdańska skierowany jest Gdański Test Coopera.
Współpracujemy przy organizacji żeglarskich regat Nord Cup, a także przy
organizacji Regat o Puchar Trójmiasta. To oczywiście są tylko niektóre z tych
imprez. Taką perełką są Klubowe Mistrzostwa Gdańska w piłce nożnej, w której
biorą udział wszystkie gdańskie kluby piłkarskie. Jest ich ponad 20. Organizowany
jest również w obszarze piłki nożnej turniej piłkarski Przystanek Metropolia. To dla
Gmin Metropolitalnych. Potężną pozycją w budżecie jest także promocja. Promocję
możemy podzielić na dwa obszary działania promocyjne realizowane przez gdańskie
kluby sportowe czyli to są te kluby, o których słyszymy na co dzień w gazetach,
telewizji, czyli to jest Lechia, Trefl, hokej, żużel, piłka ręczna, rugby, tenis
stołowy, a także 8 podmiotów z obszaru klubów sportowych funkcjonujących w
4

sporcie kobiecym. To będzie rugby kobiece, unihokej, hokej, piłka nożna, piłka
nożna halowa, a także jeżeli chodzi o promocję są inne imprezy sportowe. Takimi
znaczącymi w przyszłym roku będzie mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata w
koszykówce Polska – Holandia. Ten mecz odbędzie się na Ergo. Tradycyjnie w roku
mamy jeden reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak jak w tym roku z Czechami to
mamy nadzieję, że w przyszłym roku taka impreza się odbędzie. Plus oczywiście
inne imprezy na rzecz mieszkańców, a także pod kątem promocji. Także proszę
dyrektora Leszka Paszkowskiego o zreferowanie budżetu Gdańskiego Ośrodka
Sportu.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Pani Przewodnicząca, szanowni radni, Gdański Ośrodek Sportu realizuje zadania z
zakresu kultury fizycznej i sportu i w obszarze przychodów, od których zacznę,
czyli z wynajmu i dzierżawy plaż, kortów tenisowych, które się znajdują na kilku
obiektach, a także stadionu żużlowego, stadionu przy ul. Traugutta, pływalni,
dzierżawy nabrzeży, przystani Żabi Kruk oraz usług i wpływu z tych usług, czyli
dzierżawy, uzyskiwania wpływów z postoju w marinach, wstępu na pływalnie,
reklam oraz promocji na obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu osiągnie wpływy na
poziomie 8 659 008 zł. Jest to porównywalny poziom z rokiem 2018.
Natomiast jeżeli chodzi o wydatki to będzie to kwota 44 929 214 zł. i głównie na tą
pozycję będą się składały koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych,
głównie energia, ochrona, praca ratowników na pływalniach i na kąpieliskach,
remonty obiektów sportowych, w tym remont drogi ewakuacyjnej przy ul.
Traugutta, remont trybuny na Traugutta, remont Miejskiej Hali Sportowej na
Kołobrzeskiej, remont obiektów hydrotechnicznych, wymiana odeskowania części
podestów na kąpielisku Stogi, remont bramo furt dostępowych na obiekcie
Traugutta oraz organizacja kąpielisk morskich, także sprzątanie tychże kąpielisk, a
także całych plaż morskich o długości 23 km linii brzegowej, a także organizacja
imprez sportowych i rekreacyjnych. Głównie tu mam na myśli Gdański Maraton,
Triathlon Gdańsk, Bieg Westerplatte, a także szereg innych imprez. W kalendarzy
jest ich kilkadziesiąt. Będziemy też realizowali zadania z zakresu budżetu
obywatelskiego i ostatni rok będzie realizowany program Baltic Pass, w którym nasz
żaglowiec Generał Zaruski uczestniczy. Jesteśmy jako Gdański Ośrodek Sportu
wiodącym partnerem. Dziękuję za uwagę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tym zakresie?
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Mam pytanie o halę przy Kołobrzeskiej. Jaki zakres remontu ma być?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Planowana jest przeprowadzka OPZiSD czyli Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności
Dziecka do innego obiektu i tam będziemy tą przestrzeń adaptować na siłownię, na
odnowę biologiczną, na szatnię, aby ten obiekt stał się bardziej funkcjonalny.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Czyli jak się wchodzi to po lewej?
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Dokładnie.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji
Tam przecieka coś w dachu. Ostatnio sędziowałem i tam co chwilę coś ciekło jak
padał deszcz.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To wentylacja prawdopodobnie, ale zostanie to też naprawione. Teraz wykonywany
jest plac manewrowy, jeżeli chodzi o ten rok, gdyż był to wymóg związany z
przepisami ppoż na tej przestrzeni, która jest vis-a vie tej długiej ściany, gdzie są
te okna, tam będzie wykonywany jeszcze w tym roku plac manewrowy. Tam pod
spodem biegną rury ciepłownicze, on nie może być w całości zagospodarowany z
uwagi na obciążenia, ale w pewnej części będzie zatoczka wykonana dla postoju
wozów bojowych.
Radny Jan Kanthak – członek Komisji
Ja bym zapytał o tereny kortów tenisowych na Chełmie, bo z tego co kojarzę to ten
teren jest lekko zapuszczony w stosunku do tego jak to wyglądało lata temu. Czy
państwo planujecie jakąś działalność, bo to jest dobry teren jeśli chodzi o
lokalizację, a korty są zapuszczone z tego co ostatnio widziałem.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Zielonogórska?
Radny Jan Kanthak – członek Komisji
Tak.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tam jest problem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tam nie
może powstać żadna kubatura na tej przestrzeni i te korty mogą mieć jedynie rację
bytu, jest to teren objęty konserwatorem zabytków również i jeżeli będzie też
zabudowa kubaturowa, a nie ma zgody w tej chwili i nie powstanie tam kort, żaden
klub nie będzie mógł tam działać nie mając hali.
Radny Jan Kanthak – członek Komisji
Tam był balon, zgadza się?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Tak, ale doszło do zmiany planu i on po prostu musiał zniknąć.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do turystyki.
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Referacie Przedsiębiorczości i
Turystyki w Wydziale Polityki Gospodarczej
Budżet na turystykę w naszym wydziale jest na poziomie identycznym jak w 2018.
Wynosi 7 302 500 zł i w zasadzie są to środki, które przeznaczane są na realizację
zadań promocyjnych związanych z informacją turystyczną przez dwie organizacje w
Gdańsku czyli Gdańską Organizację Turystyczną i Pomorską Regionalną Organizację
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Turystyczną, w których miasto jest członkiem. Gdańska Organizacja Turystyczna
funkcjonuje już od 2002 roku i sukcesywnie zadania z Urzędu zostawały
przekazywane tej organizacji i teraz praktycznie 90% zadań związanych z promocją
i informacją turystyczną prowadzi właśnie ta organizacja w imieniu miasta.
Natomiast Regionalna Organizacja Turystyczna oczywiście to jest promocja na
szczeblu regionu i tutaj koncentracja środków samorządów Trójmiasta i Marszałka
jest skierowana na promocję na rynkach zagranicznych, z którymi Gdańsk posiada
bezpośrednie połączenia komunikacyjne lotnicze, promowe i w momencie, gdy się
pojawiają nowe połączenia tam jest kierowana ta promocja. Gdańska Organizacja
Turystyczna głównie tak jak powiedziałem prowadzi sieć i zawiaduje całym
systemem informacji turystycznej w Gdańsku. To są 3 stałe punkty informacji, w
tym jeden na lotnisku, który jest całodobowym punktem spełniającym również rolę
informacji lotniskowej, ma Długim Targu i w Madisonie trzeci, który się przeniósł z
przejścia podziemnego. Ponadto zawiaduje również siecią tych 10 informatów,
które są na terenie miasta zlkolaizowane, a którym właścicielem jest Urząd
Marszałkowski. Ponadto reprezentuje miasto w organizacjach międzynarodowych
takich jak Cruise Baltic czy IKA, to jest takie stowarzyszenie zrzeszające
organizatorów imprez biznesowych, czy też Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.
Reprezentuje i promuje miasto na targach turystycznych jak i na targach
związanych z turystyką biznesową i od 2014 roku prowadzi analizę i badania
związane z ruchem turystycznym, ruchem biznesowym w Gdańsku przy współpracy
z Pomorskim Instytutem Naukowym. Oczywiście głównymi takimi sztandarowymi
projektami, które są rozwijane, a niedawno wdrożony jeden z nich to jest Karta
Turysty, która jest i funkcjonuje już od 6 czy 7 lat, z tym, że co roku jest
modyfikowana. W 2016 roku weszła nowa wersja. W 2017 ona funkcjonuje przed
sezonem, zaczyna się nowa edycja i do kwietnia następnego roku system pakietów
bardzo korzystnych dla turysty, który umożliwia darmowe wejścia do wybranych
muzeów w Gdańsku, jak również korzystanie z ulg w różnych instytucjach,
obiektach typu ZOO itd. Rok rocznie widać stały postęp jeśli chodzi o
zainteresowanie tą kartą. Na bazie tej karty turysty została w ubiegłym roku
wdrożona Gdańska Karta Mieszkańca, w której system został wykorzystany do tego,
żeby stworzyć tą Gdańską Kartę Mieszkańca. To jest taki, jak państwo się
zorientowali na pewno, bardzo dobra zachęta dla mieszkańców do korzystania z
różnego rodzaju możliwości rozrywek sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych.
Gdańska Organizacja Turystyczna właśnie prowadzi te dwa sztandarowe projekty.
Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz to jest portal visitgdansk.com, który
został utworzony też kilka lat temu, który jest taką wizytówką turystyczną i są tam
skumulowane wszystkie informacje w jednym miejscu związane z turystyką w
Gdańsku i też szerzej w regionie. Gdańska Organizacja Turystyczna w tej chwili
liczy ponad 140 członków, także rozwija się i nie tylko z Gdańska są to podmioty,
jak również są to hotele czy organizatorzy turystyki spoza Gdańska. Jeśli chodzi o
udział w targach turystycznych to od kilku lat kumuluje się ta dziedzina. Targi
przestały być takim wiodącym sposobem promocji. Kilka wybranych targów
turystycznych, w których miasto bierze udział to są Helsinki, Berlin, Londyn. Jeśli
chodzi o targi biznesowe to Frankfurt i jeśli chodzi o targi turystyki criusowej.
Jeżeli chodzi o targi krajowe to w zasadzie w tej chwili ani Gdańska Organizacja
Turystyczna ani województwo czyli PROT w targach krajowych nie biorą udziału ze
względu na inne sposoby promowania. Zapraszamy dziennikarzy i to jest lepsza
forma promocji niż udział w targach. Podmioty, które się wystawiały doszły do
wniosku, w ramach tego stosika, dochodzą do wniosku, że to nie jest najlepsza
7

forma już promocji dzisiaj, w dobie Internetu i innych sposobów promocji. Te duże
się utrzymują, natomiast wszystko co mniejsze nie ma sensu w tym uczestniczyć.
Z nowych rzeczy w tym roku jeszcze będzie, w zeszłym roku funkcjonował
sezonowy punkt informacji turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej. W tym roku
będzie również, będzie zmodernizowany, będzie w dobrym punkcie, także siłą
rozpędu w tym roku po zlocie, a w zeszłym roku był pilotażowo wprowadzony,
okazało się, że jest potrzebny taki punkt i będzie w przyszłym roku w sezonie
również funkcjonował.
Badania statystyczne, tak jak wspomniałem, prowadzi Gdańska Organizacja
Turystyczna we współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym, który funkcjonuje
przy Uniwersytecie Gdańskim. Udało się wypracować przez te kilka lat w miarę
ujednoliconą metodologię, która została również wdrożona i skonsultowana i
funkcjonuje w Warszawie, we Wrocławiu i Poznaniu, także badania są w miarę
porównywalne w tych zagadnieniach, które porusza ankieta i systematyczne co
kwartalne pokazujące trendy, jakie są w Gdańsku wśród turystów nas
odwiedzających. To tyle pokrótce. Dziękuję bardzo. Jak będą jakieś pytania to
postaram się odpowiedzieć.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są ze strony radnych pytania? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 1827 – w zakresie działania Komisji.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu
informacji i wyjaśnień przekazanych przez:
• Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
• Panią Izabelę Kuś – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych,
• Pana Adama Maksima – Kierownika Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds.
Sportu,
• Pana Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu,
• Pana Andrzeja Socika – Głównego Specjalistę w Wydziale Polityki
Gospodarczej,
w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i
0 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały, zawarty w druku nr 1827 - w zakresie działania Komisji. (Opinia
nr 2-2/2-2/2018).

PUNKT - 3
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Jeżeli będą skierowane do naszej Komisji projekty uchwał to spotkamy się przed
sesją. Jeżeli chodzi o bieżące tematy do planu pracy to proszę przesłać mailowo.
Plan pracy będziemy przyjmować na pierwszym posiedzeniu w styczniu. Warto już
8

się zastanowić, bo na ostatnią chwilę może być trudno. Także proszę to
przemyśleć.
Wpłynęła też do Komisji informacja z wykonania budżetu Miasta Gdańska za III
kwartał 2018 roku. Proszę zapoznać się i ewentualnie pytania potem można zadać
na posiedzeniu Komisji.
W związku z tym, że nie było spraw wniesionych oraz wolnych wniosków
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym
posiedzenie zakończono – godz. 17:35.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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