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Protokół nr 06-04/2019 z  posiedzenia 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 30.05.2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 8:30 
 
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 i przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
      
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Gdańska – druk nr 207  
Referuje: przedstawiciel wnioskodawcy – Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 199 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.  
 
 
                 PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańska – druk nr 207 + autopoprawka  

 
Druk nr 207 stanowi załącznik do protokołu z XI sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 30 
maja 2019 roku.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Moim zdaniem używanie sformułowania „Honorowa Obywatelka Miasta Gdańska” i 
„Honorowy Obywatel Miasta Gdańska” jest dyskryminacją wobec osób 
interseksualnych, które nie utożsamiają się z żadną płcią. Więc zastosowania tych 
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sformułowań godzi społecznie,  socjologicznie, kulturowo we wszystkie osoby, które 
mogłyby zostać uhonorowane tym tytułem. Dalej – co rozumiemy w sformułowaniu 
„łamiąca zasady współżycia społecznego” przez co nie można dostać honorowego 
obywatelstwa, co za tym idzie?  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
Ja nie będę się do tego odnosić, ja jestem tradycjonalistką, chcemy by był tytuł 
honorowej obywatelki i honorowego obywatela, nie zagłębiam się w socjologiczne 
rozważania. Natomiast jeśli chodzi o sformułowanie „łamiący zasady współżycia 
społecznego” chodzi tu o takie ewidentne sytuacje: hejtowanie, dyskryminowanie, 
wypowiedzi, które kogoś obrażają. Proszę zauważyć, że tak naprawdę wniosek składa 
jedna z tych organizacji ale tak naprawdę to my oceniamy czy naszym zdaniem taka 
osoba rażąco łamie czy nie.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Jak osoba z naszego prawicowego środowiska użyje jakiekolwiek przekleństwo to 
będzie to według was łamaniem zasad pożycia społecznego, a jeżeli osoba od was 
będzie wyzywała, będzie oskarżona o różne malwersacje i przestępstwa to łamania 
tych norm nie będzie. Idźmy dalej: ja rozumiem przyznawanie tytułu osobom, które 
zmarły ale dlaczego akurat 12 miesięcy? Moim zdaniem Rada powinna mieć możliwość 
wszczęcia takiego procedowania nawet jeżeli minie te 12 miesięcy.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
Intencja była taka: jak umiera ktoś szczególnie zasłużony jak było w przypadku 
biskupa Gocłowskiego – był wyścig z czasem i na siłę były przyspieszane procedury. 
Mówimy tu o osobach, które są szczególnie zasłużone.   
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Ale mogą wypłynąć pewne rzeczy, po dłuższym terminie niż 12 miesięcy. Moim 
zdaniem nie powinniśmy sobie wiązać rąk i powinna być tu złożona autopoprawka.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
Jeszcze się nad tym zastanowię. Muszę to skonsultować.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Kolejna rzecz – potrzebna jest zgoda rodziny, a jeżeli jedna osoba z rodziny się 
zgodzi, a druga nie? Moim zdaniem taki zapis będzie bardzo komplikujący.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
My nie wnikamy w konflikty rodzinne. Ale nie wyobrażam sobie, że przyznajemy 
komuś Honorowe Obywatelstwo bez zgody rodziny. Jeżeli jest konflikt w rodzinie i 
nie ma jednomyślności w tej kwestii to wycofujemy się z tego, nic na siłę.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Uważam, że lepiej tego nie zapisywać. To my przyznajemy i decydujemy.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
Przejrzałam też inne statuty i zawsze jest wymagana zgoda rodziny.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
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Przewiduje się też powołanie specjalnej komisji, kto będzie wchodził w jej skład? 
Też jest to bardzo nieprecyzyjne. 
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska 
To było precyzyjnie sformułowane ale prawnicy stwierdzili, że wynika to ze statutu 
Rady Miasta Gdańska. Będzie to komisja złożona z radnych ale też ma prawo 
powoływać ekspertów.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
To w takim razie powinno być to sformułowane „komisja doraźna Rady Miasta 
Gdańska”. 
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 5 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

OPINIA  Nr 07-05/27/22/2019 

 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 199 
 
Druk nr 199 stanowi załącznik do protokołu z XI sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 30 maja 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

OPINIA  Nr 07-05/28/23/2019 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200 

 
Druk nr 200 stanowi załącznik do protokołu z XI sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 30 
maja 2019 roku.  
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Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
zreferowała projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Dawid Krupej – członek Komisji  

Od kiedy będą obowiązywały te podwyżki? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków   
Od 1 lipca.  
 
Radny Dawid Krupej – członek Komisji  

Czyli nie będzie wyrównania? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków   
Nie.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Dyrektorzy zwrócili się z wnioskiem do pani prezydent w ubiegłym miesiącu i uzyskali 
decyzję pozytywną.  
 
Radny Dawid Krupej – członek Komisji  

Te 600 tys. zł to rozumiem, że to nie jest dotacja podmiotowa, tylko celowa? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków   
Podmiotowa.  
 
Radny Dawid Krupej – członek Komisji  

To państwo już wiecie, że to pójdzie na 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej? Bo 
to musiałaby być dotacja celowa.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Niekoniecznie. 
       
Radny Dawid Krupej – członek Komisji  
Co za tę kwotę zostanie wykonane? 
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Myślę, że mogliby panowie zaprosić w przyszłości dyrektora Ossowskiego żeby 
dokładnie omówił co będą zawierały poszczególne pozycje. Pozwolę sobie wymienić 
te, o których ja mam informację: cały pakiet edukacyjny na Westerplatte czyli 
wielomiesięczne działania warsztatowe, edukacyjne, pozyskanie nowych pomocy 
dydaktycznych. Następnie przygotowanie prezentacji nowej książki Andrzeja 
Trzecińskiego „Losy Wesperplatczyków”, „Festiwal spotkania z historią”, trzecia 
odsłona festiwalu historycznego, to będą pokazy rekonstrukcyjne nawiązujące do 
obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej, zjazd rodzin Westerplatczyków, spektakl 
multimedialny „światłocienie”, koncert charytatywny na Westerplatte organizowany 
we współpracy z Fundacją Sprzymierzeni z Grom, wystawa „Gdańszczanie 1939”, 
konferencja naukowa z udziałem historyków, literaturoznawców oraz koncert 
jubileuszowy w Filharmonii.  
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Radny Dawid Krupej – członek Komisji  

To rozumiem jest z tej rezerwy celowej na  wydarzenia? 
 
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – z-ca dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury 
To jest niewykorzystana kwota dotacji dla… (wypowiedź niewyraźna). 
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Jeśli chodzi o „Pocztę” tam  nie było jakiś potrzeb? Bo rozmawialiśmy jakieś pół roku 
temu że to nie było rozpatrywane.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Na pewno tam będą jakieś działania ale prosiłabym żeby zaprosić dyrektora 
Ossowskiego. Tam są wielkie potrzeby ale jest też problem z samym budynkiem. 
Dlatego bardzo ostrożnie są tam wydatkowane środki bo rozstrzygają się kwestie do 
którego miejsca Poczta będzie mogła funkcjonować w tym obiekcie, dlatego myślę, 
że warto by było gdybyśmy się spotkali z dyrektorem Ossowskim. Ostatnio pan 
dyrektor Ossowski był zaproszony ale nie udzielono mu głosu bo zadawano szereg 
pytań do dyrektora Kołtana i nie doszliśmy do dyrektora Ossowskiego.  
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
O parę rzeczy pytaliśmy.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Nie było dużo czasu na odpowiedzi ale głos był mu udzielany. Jest propozycja żeby 
zaprosić dyrektora Ossowskiego ale tylko w tej konkretnej sprawie, zrobilibyśmy 
wtedy osobny punkt posiedzenia i na początku porządku obrad.  
 
Nie było więcej pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

OPINIA  Nr 07-05/29/24/2019 
 
     PUNKT 4 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady Komisji.  
 
       Przewodniczący Komisji  
       Kultury i Promocji RMG 
 
       Andrzej Stelmasiewicz 
 
Protokołowała:  
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


