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Protokół nr 03-01/2019 z  posiedzenia 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 17:00 
 
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: 
 
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Sulęczyńska 
      – druk nr 34 

 
2.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo im. Anny Piaseckiej – 
druk nr 35 

 
3.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Kapituły  
„Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)”.  

 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Promocji na 2019 rok 

 
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 
Uwagi do porządku: 
 

Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta Miasta ds. Komunikacji i Marki Miasta 
poinformowała, że jest dodatkowy projekt uchwały, który dotyczy zakresu działalności 
Komisji: „w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska – druk nr 39” 

 
 

W związku z powyższym przewodniczący Komisji zaproponował uzupełnienie porządku w 
punkcie 5 o powyższy projekt uchwały,  

 
Porządek Komisji uwzględniający uzupełnienie o druk nr 39 -  przyjęto jednogłośnie - 5 
głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
     
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Sulęczyńska – druk nr 34 

 
 

Druk nr 34 stanowi załącznik do protokołu z IV sesji RMG z 31 stycznia 2019 roku.  
 

Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji zreferował projekt uchwały.  
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Nie było pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 4 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 03-01/08/08/2019 
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo im. Anny Piaseckiej –  
druk nr 35 

 
 
Druk nr 35 stanowi załącznik do protokołu z IV sesji RMG z 31 stycznia 2019 roku.  

 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji zreferował projekt uchwały.  
 
Nie było pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 4 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 03-01/09/09/2019 
 
     PUNKT 3 
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Kapituły „Medalu Św. 
Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)”.  
 
Radny Łukasz Bejm – Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały zgodnie z 
uzasadnieniem. Skład Kapituły uzupełnia się o prof. Cezarego Obracht – Prondzyńskiego  
i Agnieszkę Owczarczak – Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Zasugerował, żeby przy powoływaniu składu Kapituły kolejnej kadencji w 2021 roku wziąć 
pod uwagę kandydatury rekomendowane przez wszystkie kluby Rady Miasta.  
 
Więcej uwag nie było.  
 
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – przyjęła proponowany projekt uchwały.  
     
 
      PUNKT 4 
Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Promocji na 2019 rok 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący plan pracy Komisji na 2019 rok: 
 
 

PROPONOWANE TEMATY POSIEDZEŃ ZWYCZAJNYCH: 
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1) Rozpatrywanie spraw bieżących i wniosków wpływających do Rady Miasta w 
sprawach kultury i sztuki.  
 
2) Rozpatrywanie i opiniowanie inicjatyw dotyczących nazewnictwa ulic, placów, 
obiektów oraz budowy pomników.  
 
3) Ekspresja kulturalna i artystyczna ważnych rocznic w 2019 (wydarzenia, 
konkursy, działania społeczne i edukacyjne,…).   
 
Ustalono, że będzie to temat kolejnego posiedzenia komisji. 
 
4)  Analiza działania gdańskich samorządowych instytucji oraz placówek kultury i 
sztuki (wydarzenia, budżety wydarzeń, współpraca z innymi placówkami, otwartość 
na inicjatywy mieszkańców,…).   
 
 5) Edukacja kulturalna w Gdańsku w samorządowych placówkach kultury i sztuki, 
szkołach i przedszkolach (placówki, metody działania, grupy docelowe, budżety, 
otwartość na inicjatywy mieszkańców,…).   
 
Dyskusja: 
 
Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Jest rozwijany gdański program edukacji kulturowej, który obejmuje wszystkie 
możliwe obszary zarówno edukacji jak i edukacji kulturowej. Zadaniem koordynatora 
tego programu jest stworzenie całego katalogu aktywności w zakresie edukacji 
kulturalnej oraz stworzenie połączeń i systemu informacyjnego, tak żeby była 
informacja na temat wszelkich form aktywności w zakresie. Jeżeli państwo sobie 
życzą możemy na którąś z komisji przygotować taką prezentację.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Ten program edukacji jest bardzo ambitny, obejmuje ogromną materię. To co się 
dzieje w samorządowych jednostkach kulturalnych jest pod kontrolą, natomiast w 
szkołach jest trudniej bo jest ich o wiele więcej, do tego są jeszcze organizacje 
pozarządowe. 
 
Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Korzystamy z doświadczeń Warszawy gdzie funkcjonuje ten program.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
5 lat temu zasiadając w Młodzieżowej Radzie Miasta wnioskowaliśmy o stworzenie 
takiej wspólnej platformy, więc bardzo się z tego cieszę.  
 
Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Nam chodzi o to żeby dokonać taką rzetelną inwentaryzację, sprawdzić gdzie są 
„białe plamy” w edukacji kulturowej. 
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
To tez pokaże na mapie Gdańska gdzie są różne wydarzenia i jak są skoncentrowane.  
 



4 

 

6) Gdańska kultura i sztuka pozainstytucjonalna (organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne, wsparcie miejskie [finansowe, lokalowe i organizacyjne],…).   
 
7) Gdańskie dziedzictwo kulturowe (zabytki, edukacja tożsamościowa,…).   
 
8) Kultura w gdańskich dzielnicach. Organizacja dzielnicowych ośrodków 
kultury/integracji społecznej.  
 
9)  Muzeum Gdańska (stan bieżący, plany rozwoju).   
 
10) Współpraca gdańskich placówek kultury (instytucjonalnych i 
pozainstytucjonalnych)  
z placówkami zagranicznymi.  
 
11)  Promocja Gdańska w Polsce i za granicą (stan bieżący, plany, koszty,…)  
 
 12) Koordynacja działań kulturalnych i artystycznych w Gdańsku.  

 
 

Planowane terminy posiedzeń zwyczajnych Komisji Kultury  
i Promocji RMG:   
 
30 stycznia 2019, 
27 lutego 2019, 
27 marca 2019,   
24 kwietnia 2019,  
29 maja 2019, 
26 czerwca 2019, 

 

29 sierpnia 2019, 
25 września 2019,  
30 października 2019, 
27 listopada 2019,   
18 grudnia 2019.    

 

Ustalono, że  posiedzenia zwyczajne Komisji Kultury i Promocji RMG będą się 
odbywały w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) albo w gdańskich placówkach 
kultury/sztuki w dniach poprzedzających sesje plenarne Rady,  
zwykle o godzinie 15:00.   
 
Oprócz tych posiedzeń będą mogły odbywać się posiedzenia nadzwyczajne  
w terminach i miejscach wyznaczanych stosownie do potrzeb i oczekiwań.  
  
 
Uwagi do planu pracy: 
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
To jest bardzo aktywny plan, musicie sobie panowie zdawać sprawę z tego, że trzeba sobie 
dobrze zaplanować czas. Jeżeli planujemy wizyty studyjne, to po pierwsze należy 
dyrektorowi zaprezentować się np. w formie prezentacji i zapoznać się z instytucją – 
budynkiem, wystawami. To wymaga kilka godzin. Jest jeszcze inna forma: zaproszenie 
dyrektorów z prezentacją tutaj, umówienie wizyt studyjnych odrębnie, ewentualnie 
uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach, które wskażą dyrektorzy bo to tez pozwala 
poznać instytucję w momencie kiedy ona jest w ruchu. Czym innym jest taka prezentacja 
przygotowana dla radnych, a czym innym uczestnictwo w wydarzeniach.  
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Radny Lech Kaźmierczyk – członek komisji  
Czy byłaby możliwość żeby sprawdzić w jakich instytucjach i w jakich terminach moglibyśmy 
zorganizować takie spotkania.  
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Oczywiście.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
Powinniśmy w pełni poznać funkcjonowanie tych instytucji. Jeżeli mamy podejmować 
decyzje chciałbym wiedzieć np. w jakim okresie najczęściej ludzie odwiedzali muzeum, 
jakie były przypływy itd.  
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Sugerowałabym państwu rzeczywiście namyślenie się nad tym w jakiej formule chcieliby 
panowie otrzymać dane od instytucji. Sugerowałabym na początek zaproszenie na każdą 
komisje jednego z dyrektorów z krótką prezentacją i przedstawienie się dyrektorom, oraz 
ustalenie terminu wizyty w danej instytucji. Na pewno niezbędna jest ta wiedza o 
instytucjach. W tej chwili są instytucje, w których są pewne zmiany reorganizacyjne i one 
w pierwszej kolejności według mnie powinny zostać zaprezentowane, ponieważ decyzje w 
ich sprawach będą zapadały najszybciej.  
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego planu 
pracy komisji na 2019 rok.  
 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – przyjęła plan pracy Komisji wraz z terminarzem.  
 
 
     PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska – 
 druk nr 39 
 
Druk nr 39 stanowi załącznik do protokołu z IV sesji RMG z 31 stycznia 2019 roku.  

 
Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta Miasta ds. Komunikacji i Marki Miasta zreferowała 
projekt uchwały. 
 
Nie było pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
OPINIA  Nr 03-01/09/09/2019 
 
     PUNKT 6 
Sprawy bieżące wolne wnioski, korespondencja 
 

Korespondencja: 
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 Wpłynęło pismo od P. Aleksandry Dulkiewicz – pełniącej funkcję Prezydenta 
Miasta w sprawie wskazania reprezentanta Komisji Kultury i Promocji RMG do 
składu Rady Programowej działającej przy Gdańskiej Galerii Miejskiej. 

 
Do składu Rady Programowej zgłosił się radny Andrzej Stelmasiewicz.  
 
Za przyjęciem powyższej kandydatury głosowano jednogłośnie 6 głosami „za”.  
 

 Do komisji wpłynęło szereg pism z propozycjami upamiętnienia prezydenta Pawła 
Adamowicza  

 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor WG poinformował, że w tego typu przypadkach głos 
decydujący ma rodzina zmarłego.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji dodał, że należy również pamiętać 
o 5-letnim okresie od dnia śmierci upamiętnianej osoby, a także zachować ostrożność żeby 
nie zdewaluować tej postaci, bo tego tych wniosków jest bardzo dużo. Dobrze by było 
zbierać te wszystkie pomysły, bo wiele jest bardzo ciekawych, i później omówić je w 
większym gremium. Na pewno będzie to sprawa, która będzie powracała wielokrotnie, ale 
trzeba do niej podejść rozsądnie.   
 

Sprawy bieżące: 
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Na ostatniej sesji podejmowaliśmy poprawkę do budżetu na rok 2018 w sprawie dotacji dla 
kościoła św. Mikołaja, miałbym tu prośbę – jeżeli jest możliwość chciałbym zapoznać się z 
ekspertyzą jakie pieniądze są tam potrzebne.  
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
To jest prośba do Miejskiego Konserwatora Zabytków, my nie mamy żadnych danych.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Była też sprawa: dotacja celowa dla Muzeum Gdańska – przygotowanie działań związanych z 
rocznicą wybuchu II wojny światowej. Mam prośbę – jeżeli opiniujemy te „wrzutki” to 
żebyśmy się dowiadywali o tym na komisji, a nie na sesji. Chodzi o to, żeby mieć wiedzę.  
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
To było wtedy referowane przez Wydział Finansowy i państwo nie mieli pytań. Na każdą 
sesję i komisje trafiają wnioski o przesunięcia finansowe, które są referowane przez Wydział 
Finansowy, w momencie kiedy nie ma pytań my ich dodatkowo nie referujemy.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Nie mieliśmy pytań bo wszyscy wiedzieliśmy, że jest to potrzebne.  
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Koleżanka z wydziału Finansowego nie wymieniała wszystkich zadań, tylko główną kwotę 
przesunięcia. Jest jeszcze jedna sprawa - ostatnio zostaliśmy poproszeni o przygotowanie 
takiego wykazu działań, które nie uzyskały wsparcia w ramach dotacji podmiotowych i 
celowych w instytucjach kultury, stąd też obecność pani Małgorzaty Żabki, która zajmuje się 
finansami instytucji kultury. Jest to dosyć spore zestawienie, dlatego że pierwsze przymiarki 
budżetowe są „marzeniami” dyrektorskimi i nie są oparte o wskazaną wysokość dotacji bo 
jak wszyscy wiemy  instytucje dostają limity, w których powinny się zmieścić. Gdyby były 
jakieś pytania chętnie udzielimy informacji.  
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Radny Dawid Krupej – członek komisji  
A jest możliwość kopii?  
 

Pani Barbara Frydrych –dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Możemy przesłać mailem na adres komisji. To jest taki wykaz, jesteśmy gotowi odpowiedzieć 
na wszelkie pytania, wtedy też wezwę panią Małgosię na komisję, tylko prosiłabym o taki 
sygnał czy jest potrzebna.  
 
Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady.  
 
Godz. 18:45. 
 
 
     Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji 
            Rady Miasta Gdańska 
 
          Andrzej Stelmasiewicz 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


