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Protokół nr 03-03/2018 z  posiedzenia 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 107 

 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 8:15 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji RMG otworzył 
posiedzenie Komisji. Zaproponował przyjęcie następującego porządku posiedzenia przez 
członków Komisji:  
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 19 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2018 rok – druk 20 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania w roku 2018 dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – druk nr 23 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności –  
druk nr 13 
Referuje: Przedstawiciel Wnioskodawcy – klubu radnych Koalicji Obywatelskiej  

 
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

- wskazanie dwóch przedstawicieli Komisji Kultury i Promocji RMG do udziału w 
pracach Komisji przyznającej Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie 
Kultury  

 
 

Uwag do porządku nie było.  
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
     
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 19 
 
Druk nr 19 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
poinformowała, że zmiany nie dotyczą zakresu działalności Komisji Kultury i Promocji.  
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W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował odstąpienie od opiniowania 
projektu uchwały.  
 
Komisja - jednogłośnie 5 głosami „za” – poparła propozycję odstąpienia od opiniowania 
projektu uchwały.  
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2018 rok – druk 20 
 
Druk nr 19 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała 
projekt uchwały.  
 
Nie było pytań i głosów w dyskusji. 
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja  - jednogłośnie 5 głosami „za”– pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 02-02/03/03/2018 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania w roku 2018 dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – druk nr 23 
 
Druk nr 23 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku. 
 
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków oraz Pan Janusz Tarnacki – 
zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków przedstawili projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.  
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Zapytał czy można już oszacować jakieś straty.  
 
Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy 
wszystkie działania skupione są na zapobiegnięciu ewentualnych strat.  
 
Radny Dawid Krupej –zapytał czy wiadomo kiedy powstanie ekspertyza i jakie ogólne 
koszty będą potrzebne w związku z ratowaniem tego kościoła.  
 
Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków – odpowiedział, że dokładna 
ekspertyza powstanie po zakończeniu badań konserwatorskich i ustaleniu przyczyn, do 
końca roku powinna zostać przygotowana.  
 
 Radny Dawid Krupej poprosił o kopię tej ekspertyzy.  
 
Pan Janusz Tarnacki odpowiedział, że przekażą jak tylko zostanie im dostarczona.  
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Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków zasugerował, że warto by było 
rozważyć spotkanie Komisji Kultury na terenie kościoła, aby lepiej poznać problem.  
 
Nie było więcej głosów  w dyskusji.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - jednogłośnie 5 głosami „za”– pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 02-02/04/04/2018 
 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności –  
druk nr 13 
 
Druk nr 13 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku. 
 
Radna Agnieszka Owczarczak – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, przedstawiciel 
wnioskodawcy – klubu radnych Koalicji Obywatelskiej – zreferowała projekt uchwały.  
 
Radny Karol Rabenda –zapytał czy jest już ustalony plan działań.  
 
Radna Agnieszka Owczarczak – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska wyjaśniła, że na 
tym etapie jeszcze nie, tego typu szczegóły będą ustalane w terminie późniejszym. Być 
może będzie zorganizowany konkurs dla uczniów, lub jakaś konferencja.  
 
Radny Dawid Krupej – zaproponował następującą poprawkę do druku nr 13: 
„Treść § 1 otrzymuje brzmienie – mając na względzie wydarzenia 1989 roku Rada Miasta 
Gdańska ustanawia rok 2019 na terenie miasta Gdańska rokiem Wolności i Solidarności” 
 
Uzasadnienie otrzymuje brzmienie: Wydarzenia roku 1989 w Polsce: obrady „okrągłego 
stołu”, pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz 
całkowicie wolne wybory do Senatu, wielkie zwycięstwo „Solidarności” i utworzenie rządu 
pierwszego niekomunistycznego Premiera Tadeusza Mazowieckiego zapoczątkowały upadek 
komunizmu w Polsce i Europie. Przyniosły Polsce i Europie wolność.  
 
Rada Miasta Gdańska, w 30 rocznicę wyborczego zwycięstwa polskiej „Solidarności”, wyraża 
wdzięczność kolejnym pokoleniom Polaków, które nigdy nie pogodziły się ze zniewoleniem 
i walczyły o suwerenną i demokratyczną Polskę dla wolnych i świadomych swoich praw 
obywateli. 
 
Rada Miasta Gdańska, przekonana o historycznej doniosłości przełomu roku 1989, który 
zapoczątkował wielkie zmiany ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, 
ustanawia rok 2019 na terenie miasta Gdańska Rokiem Wolności i Solidarności. 
 
Uzasadnienie: w związku z ogromnym szacunkiem i podziwem dla dziesiątków milionów 
Polaków, uczestników tej walki, przyjęcie poprawki jest jak najbardziej zasadne.” 
 
Poprawka do druku nr 13 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji 
Zgodził się, że dodanie  „Solidarności” jest jak najbardziej zasadne, zwłaszcza jeśli Gdańsk 
– zgodnie z polityką miasta - ma być postrzegany jako miasto „wolności i solidarności”. 
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Więcej głosów w dyskusji nie było.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z 
poprawką proponowaną przez radnego Dawida Krupeja.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - 3 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały wraz z poprawką zaproponowaną przez Radnego Dawida Krupeja.   
 
OPINIA  Nr 02-02/05/05/2018 
 
 
     PUNKT 5 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
- wskazanie dwóch przedstawicieli Komisji Kultury i Promocji RMG do udziału w 
pracach Komisji przyznającej Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury  
 
 
Do udziału w pracach Komisji przyznającej Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w 
Dziedzinie Kultury zgłosili się radni: Jan Perucki oraz Andrzej Stelmasiewicz.  
 
Powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie 5 głosami „za”.  
 
Nie było więcej spraw bieżących.  
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady komisji.  
 
Godz. 8:45.  
 
 
     Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji 
            Rady Miasta Gdańska 
 
            Andrzej Stelmasiewicz 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
  


