
1 

 

Protokół nr 18-5/2020 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji  

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 24 czerwca 2020 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00, zakończyło o godzinie 15:00. 

 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Kultury i Promocji wg listy 

obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Stelmasiewicz otworzył posiedzenie, powitał 

zebranych i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do 

radnych drogą elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w porządku posiedzenia:  

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda 

Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności – druk nr 680. 

 

Po uwzględnieniu zmian porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 672. 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673.  

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska 

wotum zaufania – druk nr 678. 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda 

Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności  

– druk nr 674. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda 

Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności – druk nr 680. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Malachitowa  

– druk nr 651. 
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7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Borucińska  

– druk nr 652. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie, 4 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 672. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 672 – Sprawa: BRMG-S.0006.205.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 18-5/78-20/20 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 673 – Sprawa: BRMG-S.0006.206.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 



3 

 

Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia 18-5/79-21/20 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska 

wotum zaufania – druk nr 678. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 678 – Sprawa: BRMG-S.0006.211.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Żaneta Kucharska – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Wspomniał o aktywności Mobilnego Domu Kultury, polegającej na aktywizacji 

społeczno – kulturalnej mieszkańców w pięciu dzielnicach Gdańska. Uważa, że jest 

to fenomenalna aktywność głównie Gdańskiego Archipelagu Kultury, który taką 

inicjatywę promuje i wciela w życie. Chciałby, aby takich wydarzeń odbywało się 

znacznie więcej zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych, gdzie wciąż nie ma instytucji 

kultury.  

 

Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Poinformował, że sugestie zostaną przekazane do Gdańskiego Archipelagu Kultury. 

Dodał, że Biuro Prezydenta ds. Kultury prowadzi działania zmierzające do powstania 

mapy kultury, identyfikacji białych miejsc na mapie kultury, gdzie dostęp do 

instytucji jest ograniczony lub jest ich mniej. Jak powstanie mapa będą wiedzieć  

w jakie miejsca wysłać Mobilny Dom Kultury. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przedstawiciel przewodniczący 

Jego ocena działań władz miasta w zakresie kultury i sztuki jest pozytywna. Nakłady 

na kulturę nie zmniejszyły się, co świadczy o pozytywnym stosunku władz miasta do 

kultury. Uważa, że udział pośredni i  bezpośredni gdańszczan w kulturze cały czas 

się rozwija, o czym świadczą wskaźniki statystyczne, wzrost czytelnictwa, 

korzystanie z oferty teatralnej. Zaznaczył, że sytuacja jest dobra, ale członkowie 

komisji powinni wywierać wpływ i lobbować za zwiększaniem wydatków na kulturę  

i sztukę.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 
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Komisja – 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 18-5/80-22/20 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda 

Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności – druk nr 674. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 674 – Sprawa: BRMG-S.0006.207.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Ewa Adamska – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia 18-5/81-23/20 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda 

Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności – druk nr 680. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 680 – Sprawa: BRMG-S.0006.213.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Ewa Adamska – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przedstawiciel przewodniczący 

Zauważył, że zmiany w regulaminie są fundamentalne. Podoba mu się, że języki 

regionalne, a nie tylko państwowe będą dopuszczone do konkursu. Jest to znaczące 

pochylenie się nad bogactwem kultury europejskiej. Zwrócił uwagę na dużą liczbę 

regionalizmów w Polsce, które w czasach  PRL – u były bezwzględnie tępione. Do tej 

pory było tak, że z jednego państwa był jeden poeta, a teraz może się zdarzyć, że 

będzie pięciu nominowanych,  np. z Katalonii. Z jednej strony to budzi niepokój, ale 

do odważnych świat należy. Poza tym jest jury, które będzie oceniało, a w nim 



5 

 

zasiadają kompetentni ludzie. Jest to uelastycznienie i otwarcie konkursu na 

środowiska, które dzisiaj miały drogę do konkursu zamkniętą.     

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia 18-5/82-24/20 

 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Malachitowa  

– druk nr 651. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 651 – Sprawa: BRMG-S.0006.184.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przedstawiciel przewodniczący 

Jego zdaniem nazwa ulicy powinna mieć jakieś odniesienie do miasta do jego historii, 

przeszłości, ukształtowania. Nie jest zwolennikiem takich nazwy. Będzie głosował 

za, ale jego opinia jest krytyczna. Zapytał o genezę tej nazwy? 

 

Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zwrócił uwagę, że w przypadkach dróg wewnętrznych, które stanowią własność 

developera mają małe pole manewru. Przypuszcza, że chodzi tu o reklamę, ponieważ 

zaawansowanie budowlane na tym osiedlu na dzień dzisiejszy to jest około 40%. 

Dodał, że jest możliwość, że to wzgórze kryje ten minerał. Przypomniał, że z jednego 

developera na osiedlu po dawnym garnizonie przy ul. Słowackiego udało się 

przekonać, żeby nazwy były związane z poetami polskimi.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia 18-5/83-25/20 
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PUNKT 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Borucińska  

– druk nr 652. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 652 – Sprawa: BRMG-S.0006.185.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25.06.2020 r.) 

 

Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia 18-5/84-26/20 

 

 

PUNKT 8 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 
Poinformował o korespondencji, która wpłynęła do komisji.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zamknął 

obrady. 

Godz. 15:00.  

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

Andrzej Stelmasiewicz 

 

Protokołowała:  

Ewelina Szymczyk – Biuro Rady Miasta Gdańska 


