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Protokół nr 02-02/2018 z  posiedzenia 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 28 listopada 2018 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 

 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 17:30 
 
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 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2019 rok – druk nr 1827 

 
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 

 
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 Wydanie opinii dotyczącej uhonorowania w Gdańsku pani Anny Piaseckiej, 

poprzez nadanie jej imienia ulicy, placowi lub obiektu.  

 

 Wytypowanie 2 przedstawicieli Komisji Kultury i Promocji do składu komisji 

rozpatrującej wnioski dotyczące pomników i tablic pamiątkowych 

 

 Wytypowanie 2 przedstawicieli Komisji Kultury i Promocji do składu komisji 

konkursowej oceniającej projekty pomnika błogosławionego ks. Franciszka 

Rogaczewskiego 

 

Uwag do porządku nie było.  
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 

rok – druk nr 1827 

 
Druk nr 1827 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.  
Zakres inwestycji przedstawiła Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora Wydziału Programów 
Rozwojowych  
 
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.  
 



2 

 

Radny Jan Perucki – członek komisji  
Chciałem zapytać o Chodowieckiego, rozumiem, że tam się wcześniej nie odbywały żadne 
inwestycje, więc to jest pierwsze podejście?  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Pierwsze podejście jeśli chodzi o realizację, ale w bieżącym roku byliśmy zmuszeni 
wypowiedzieć umowę na projektowanie bo wykonawca był słaby.   
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
Z kwestii inwestycyjnych, pod kątem kultury, chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy, które 
moim zdaniem powinny się znaleźć w ramach budżetu: nie ma zaplanowanych środków na 
nowe budynki dworca, jeden na Kokoszkach, drugi w Osowej. Miasto mocno działa pod kątem 
przejęcia tych budynków od PKP, niemniej nie przewidziano żadnej rezerwy na ten temat. 
Następnie szkoła nr 82 w Klukowie, tam pani dyrektor mocno zabiega o powiększenie tej 
szkoły, można by pomyśleć o bibliotece czy sali wykładowej. Ostatni temat - centrum 
społeczno- kulturalne w Osowej, to jest dzielnica, która nie ma żadnego tego typu obiektu, 
uważam, że powinno się to znaleźć w budżecie.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Jeżeli będziemy rozbudowywać szkołę, to na pewno będzie to uwzględnione w edukacji, to 
jest świeża sprawa i dokumentacja będzie dopiero do zrobienia. Proces projektowania 
dużych inwestycji trwa minimum rok.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Muzeum Poczty Polskiej – jest tam potrzebny remont.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
W planie inwestycyjnym projektów Muzeum Gdańska znajduje się również remont oddziału 
Poczty Polskiej natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że potrzeby Muzeum Gdańska 
są o wiele większe i realizowane planowo. Jeśli chodzi o budynek Poczty, na pewno została 
utworzona dokumentacja projektowa nowej ekspozycji, która we właściwy sposób 
prezentowałaby  tematykę. Wiem, że dyrektor czyni starania aby pozyskać środki na 
wykonanie tej ekspozycji jak również negocjuje z Pocztą Polską w sprawie większego 
zaangażowania finansowego w zakresie remontu, wspólnego obiektu.  Myślę, że jeżeli będzie 
taka potrzeba pan dyrektor osobiście wypowie się w szczegółach w obydwu sprawach.  
 
Pan Karol Rabenda – członek komisji 
W sprawie budowy muzeum – dotacja zwiększyła się prawie o 2 mln zł, to nie jest związane 
z inwestycjami, tylko z działalnością  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Z podwyżką wynagrodzeń. Był duży problem z wynagrodzeniami, z urealnieniem umów tzw. 
śmieciowych. Największe nakłady zostały przekazane na wyrównanie wynagrodzeń i to jest 
ten skutek, jak również na część prac merytorycznych, planowych, które nie mają związku 
tak naprawdę z oddziałem głównym ponieważ w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne 
wiążące decyzje poza tym, że zespół muzealny pracuje nad koncepcją, która miałaby się 
stać ewentualnym argumentem w podjęciu takiej decyzji przez radę w przyszłości.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
A propos wynajmu przestrzeni w instytucjach kultury, toczyliśmy ostatnio dyskusję gdzie 
znaleźć przestrzeń w Osowej, dobrym pomysłem byłoby wynajęcie tej przestrzeni, były 
różne propozycje ale Urząd ostatecznie podszedł negatywnie do tego pomysłu. 
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
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Była tylko jedna propozycja - aby wynająć lokal od prywatnego przedsiębiorcy, co było 
sprzeczne z wszelkimi procedurami. W tym momencie pracujemy nad modelem bibliotek 
łączonych szkolnych i filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ale wiąże się to z 
inwestycjami, które są związane z budową lub modernizacją szkół. Na przestrzeni dwóch 
wydziałów trwają takie przymiarki.  
 
Radny Łukasz Bejm – członek komisji 
Chciałbym wrócić do tej infrastruktury muzealnej – zadanie 9.1.4.1 nadzór nad realizacją 
inwestycji, tam mamy hasło „Program rewaloryzacji Muzeum Gdańska”. Czy jest jakiś 
konkret w tej sprawie, czy to wiąże się z planem remontów na przyszły rok, w którym dla 
Muzeum Poczty Polskiej przeznaczono 10 tys. zł.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
To są wynagrodzenia, mamy przyjętą zasadę, że wynagrodzenia pracowników są rozpisywane 
według funkcji, czyli liczba etatów jest przypisywana do specyfiki zadań i to są 
wynagrodzenia naszych pracowników które są wypłacane zgodnie z siatką płac.    
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji 
Jakie są realne możliwości, żeby zwiększyć kwotę na remont budynku, w którym znajduje 
się Muzeum Poczty Polskiej?   
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Na prowadzenie instytucji kultury dyrektor otrzymuje dotację podmiotową, może 
otrzymywać dotację celową od organizatora oraz pozyskiwać środki z innych źródeł. W tym 
momencie dotacja dla Muzeum Gdańska wynosi dokładnie 14 530 000 zł, tymi pieniędzmi 
zarządza dyrektor, który wskazuje priorytety poszczególnych zadań. W związku z tym 
naprawdę powinniśmy poprosić tutaj pana dyrektora, aby pokazał nam priorytety w swojej 
aktywności. Wiem, że prowadzi negocjacje w sprawie remontu budynku Poczty Polskiej, 
oprócz tego chce pozyskać środki na wystawę gdyż jest to pierwszy krok do zwiększenia 
atrakcyjności tego miejsca.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji 
W budżecie Miasta Gdańska nie ma żadnych środków na modernizację budynku Poczty 
Polskiej, natomiast może to się zdarzyć jeżeli dyrektorowi uda się zdobyć środki zewnętrzne?  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Należałoby tu zaprosić dyrektora Ossowskiego, to dyrektor instytucji podejmuje decyzję co 
jest priorytetowe dla jednostki. Dyrektor Ossowski jest świadom wysokiej potrzeby wystawy 
dlatego powstał z wyprzedzeniem projekt wystawy i w tym momencie dyrektor jest gotowy 
żeby pozyskać środki licząc na przychylność ministerstwa.  
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji 
Czy są w innych miejscach jakieś środki? Czy należy to do decyzji prezydenta? 
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
W zadaniach majątkowych miasta jest wynegocjowana kwota na modernizację obiektów 
Muzeum Gdańska ponieważ potrzeb jest tam więcej niż miasto jest w stanie w ciągu jednego 
roku zapewnić pulę. Jest wynegocjowana wewnętrznie kwota, która łącznie opiewa na okres 
5-letni. W wydatkach majątkowych mamy kwotę 1,5 mln zł, zarezerwowaną dla Muzeum 
Miasta Gdańska na modernizację obiektów zabytkowych  
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Czy został oszacowany całościowy koszt, jaki byłby potrzeby na remont Muzeum? 
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Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Trzeba by było zapytać dyrektora. Jeżeli dostaniemy taką informację z wyprzedzeniem, że 
chcieliby państwo zapytać o szczegóły inwestycji, to zaprosimy dyrektorów i przygotujemy 
dokumentację.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
Mam pytanie dotyczące wydatków, czy już coś wiadomo? Bo dla DRMG przewidziano 390 tys. 
w razie występowania awarii.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Jest pula, którą DRMG dysponuje na awarie i ona jest podzielona na „szufladki” i różnego 
typu obiekty. Gro pieniędzy jest planowanych na obiekty oświatowe.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Poruszyliśmy kwestię zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Gdańska. Zauważyłem, 
że faktycznie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wzrosły o blisko 20%, czy wszystkie 
prośby instytucji miejskich zostały uwzględnione w budżecie? I czy wiadomo jakie było 
zapotrzebowanie? 
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Nie wszystkie zostały zrealizowane. Wiadomo jakie to są potrzeby ale dokumentacja jest tak 
obszerna, że nie jestem teraz przygotowana. Możemy przygotować takie dane. 
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
Chodzi mi o to jaka część próśb o zwiększenie dotacji podmiotowej tych instytucji została 
uwzględniona w tym budżecie.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Wszystkie zapotrzebowania są indywidualnie rozpatrywane i indywidualnie negocjowane z 
dyrektorami, natomiast w 8 instytucjach zwiększono budżet wynagrodzeń pracowniczych 
ponieważ rzeczywiście było duże zróżnicowanie pomiędzy niektórymi instytucjami. W 
naszym odczuciu było to niesprawiedliwe, w związku z tym przeprowadzono szereg analiz, 
co trwało bardzo długo ponieważ ta siatka płac w instytucjach wygląda różnie, ale różna jest 
specyfika. Mamy instytucje artystyczne, mamy muzeum, mamy instytucje, które działają 
animacyjnie, w związku z tym za każdym razem to była indywidualna decyzja. W przypadku 
bardzo szczegółowych danych jestem otwarta na udzielanie informacji poza komisją, 
możemy przygotować takie zestawienie jaka była skala liczbowa potrzeb z procentowym 
ujęciem na kolejną komisję i pokazać w jaki sposób to zostanie zrealizowane.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
Dobrze. Odnośnie rocznicy wybuchu II wojny światowej, macie może państwo informacje jak 
miasto Gdańsk planuje świętować to wydarzenie? Widziałem, że są środki zabezpieczone w 
kwocie ok. 800 tys. zł.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
W Biurze Kultury jest to dodatkowo 200 tys. zł., natomiast dotacje podmiotowe które 
przeznaczamy dla instytucji często są przeznaczane w ten sposób, że dyrektorzy sami 
planują działania. Jeśli chodzi o kształt miejskich obchodów nie został jeszcze uzgodniony.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
80 rocznica wybuchu II wojny światowej jest również jednym z priorytetów w konkursie 
grantowym, który zostanie wkrótce ogłoszony przez Biuro Prezydenta ds. Kultury dla 
organizacji pozarządowych, tam również są fundusze na „świętowanie” tej rocznicy przez 
organizacje pozarządowe.  
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Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Chciałbym zapytać o portal gdansk.pl i kwotę 4,5 mln zł. Portal istnieje już parę lat, wiemy, 
że są różnego rodzaju kontrowersje, czy jest monitorowana działalność, „opłacalność” tego 
portalu? 
 
Pan Marek Bonisławski – dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 
Umowę podpisuje bezpośrednio Kancelaria Prezydenta czyli dyrektor Buczkowski, którego 
musielibyśmy tutaj zaprosić i zapytać o szczegóły.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
W bieżącym roku jedno z zadań powierzonych portalowi zgodnie z umową było realizowane 
na rzecz naszego wydziału. Mechanizm wyglądał w ten sposób, że nasze zadanie było 
rozpisane na miesiące z konkretnymi zadaniami, co miesiąc portal składał sprawozdanie, my 
też robiliśmy swoje sprawozdania z przebiegu prac i co miesiąc jest opiniowane, 
zatwierdzane aby można było wypłacić środki. Myślę, że podobnie to wygląda jeśli chodzi o 
pozostałe wydziały.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Strona gdansk.pl podlega pod Gdańskie Centrum Informatyczne? 
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Jest prowadzona przez spółkę, to jest nazwa tej spółki.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Czy wiadomo ile ta spółka przynosi zysku? 
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Nie wiem czy w ogóle możemy mówić o zyskach, czy komercyjnej działalności.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Finansowego UM 
Jedyną umowę, którą ma zawartą jest miasto Gdańsk, nie pamiętam dokładnie ich 
sprawozdania finansowego ale moim zdaniem nie ma przychodów poza przychodami z Miasta 
Gdańsk.  
  
Radny Jan Perucki – członek komisji 
Konsultacje społeczne są w trakcie, jedną z najczęstszych uwag mieszkańców to kwestia 
realizowania tych wniosków do budżetu obywatelskiego, żeby były środki na realizację 
całości wniosku a nie tylko części.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Na pewno naszą sytuację poprawia fakt, że jest dwuletni okres finansowania.   
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Wracając do portalu gdansk.pl –moim zdaniem niestosowne jest wydawanie 4,5 mln zł 
rocznie na portal w porównaniu do środków jakie przeznaczane są na remont np. Muzeum.  
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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OPINIA  Nr 01-01/01/01/2018 
 
 
     PUNKT 2     
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 

 

Druk nr 1826 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.  
 
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.  
 
Radny Łukasz Bejm  Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie szczegółów 
dotyczących modernizacji basenów.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Jest to 5 basenów: na ul. Reja przy Zespole Szkół Energetycznych, SP nr 42, ul. 
Czajkowskiego, SP nr 2, ul. Marusarzówny, Ul. Dąbrowszczaków w Zespole Szkół Kreowania 
Wizerunku i SP nr 76 na ul. Jagiellońskiej. Realizacja rozłożona na lata 2019-2022, 
zabezpieczamy w tej chwili kwotę w wysokości 22 mln zł.   
 
Radny Lech Kaźmierczyk – członek komisji 
Czy w szkole w Brzeźnie tez będzie budowany basen? 
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
Na razie skończyliśmy 4 nowe baseny i uznaliśmy, że trzeba dostosować te istniejące do 
poziomu tych nowych.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
Kwestia „Jaśniejszego Gdańska” - moim zdaniem mocno niedofinansowanego programu 
planowanego aż do 2025 roku, niemniej jednak w oczekiwaniach mieszkańców jest to jeden 
z czołowych programów, bardzo dobrych.  
 
Pan Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych UM 
Program „Jaśniejszy Gdańsk” jest bardzo precyzyjnym programem przemyślanym pod 
wieloma względami, w tym chodzi też o tzw. możliwości przerobowe, nie o zasób ludzki 
tylko o zdolności współpracy, uzgodnień z Energą. Mówiąc krótko 50 zadań rocznie to jest 
maksimum, 50 lokalizacji. Mamy 50 lokalizacji zrobionych w roku 2017, 50 mamy w roku 
2018 i dalej projektujemy. 50 lokalizacji to znaczy, że w programie wytypowano 504 
lokalizacje, mogą to być całe ulice, części ulic, części ciągów, które oświetlenia nie 
posiadają. Program dotyczy zapewnienia oświetlonego miasta, natomiast nie wymienia 
oświetlenia istniejącego, do tego są inne zadania. Środki, które mamy na ten cel 
zabezpieczone w WPF to są środki szacunkowe z założeniem, że do 2025 roku program 
„Jaśniejszy Gdańsk” zostanie zrealizowany w całości czyli w 504 lokalizacjach, co jest bardzo 
dużym wyzwaniem.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Czy w dalekiej przyszłości planowane są inwestycje związane z kulturą?   
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora WPR 
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Największym wyzwaniem jest planetarium. Boimy się dlatego, że spodziewamy się dużo 
wyższej oferty niż mamy zarezerwowane środki.  
 
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się  – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w zakresie działania Komisji.  

OPINIA  Nr 01-01/02/02/2018 
 
 
     PUNKT 3 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

1) Wydanie opinii dotyczącej uhonorowania w Gdańsku pani Anny Piaseckiej, poprzez 

nadanie jej imienia ulicy, placowi lub obiektu.  

 
2) Wytypowanie 2 przedstawicieli Komisji Kultury i Promocji do składu komisji 

rozpatrującej wnioski dotyczące pomników i tablic pamiątkowych 

 
3) Wytypowanie 2 przedstawicieli Komisji Kultury i Promocji do składu komisji 

konkursowej oceniającej projekty pomnika błogosławionego ks. Franciszka 

Rogaczewskiego 

 

3.1  
Do Komisji Kultury wpłynął wniosek Pani Agnieszki Owczarczak – Przewodniczącej Rady 
Miasta Gdańska w spr. uhonorowania w Gdańsku pani Anny Piaseckiej, poprzez nadanie jej 
imienia ulicy, placowi lub obiektu. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie powyższego 
wniosku.  
 
Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
 
W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii wniosek zostanie przesłany do Prezydenta Miasta 
Gdańska z prośbą o priorytetowe rozpatrzenie sprawy.  
 
3.2 
Do udziału w pracach w Komisji rozpatrującej wnioski dot. pomników i tablic pamiątkowych 
zgłosili się następujący radni: 
Pan Karol Rabenda 
Pan Andrzej Stelmasiewicz 
Pan Łukasz Bejm 
 
Spośród powyższych kandydatów Komisja w wyniku głosowania wybrała jako swoich 
przedstawicieli radnego Andrzeja Stelmasiewicza oraz radnego Łukasza Bejma do prac 
w komisji „pomnikowej”.  
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3.3 
Do udziału w pracach komisji zgłosili się Radni: Jan Perucki oraz Łukasz Bejm.  
 
Obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie 6 głosami „za”.  
 
 
Następnie Komisja ustaliła, że stałe posiedzenia Komisji będą się odbywały w środy – dzień 
przed sesją RMG, o godz. 17:30.  
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady.  
 
Godz. 18:30.  
 
 
 
      Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji 
            Rady Miasta Gdańska 
 
          Andrzej Stelmasiewicz 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 

.  
 


