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BRMG.0012.57.2021.KKiP 

Protokół nr 29-6/2021 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji  

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 23 czerwca 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:30, zakończyło o godzinie 15:20. 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 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 wprowadzenie do porządku następującego punktu: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 

kulturalnej Miasta – druk nr 992. 

 

Po uwzględnieniu zmian porządek przedstawiał się w następujący sposób: 

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska 

wotum zaufania – druk nr 959. 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 988. 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 987. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – druk nr 

986. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Starogardzkiego na zadanie pn.: 

„Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego” – druk nr 985.   
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6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 

kulturalnej Miasta – druk nr 992. 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska 

wotum zaufania – druk nr 959. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 959 – Sprawa: BRMG-S.0006.120.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.06.2021 r.) 

Żaneta Kucharska – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 4 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 29-6/113-12/21 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 988. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 988 – Sprawa: BRMG-S.0006.149.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.06.2021 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: 
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Komisja – 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 29-6/114-13 /21 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 987. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 987 – Sprawa: BRMG-S.0006.148.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.06.2021 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 – 4 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 29-6/115-14 /21 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – druk nr 986. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 986 – Sprawa: BRMG-S.0006.147.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.06.2021 r.) 

Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia 29-6/116-15 /21 
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PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Starogardzkiego na zadanie pn.: 

„Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego” – druk nr 985.   

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 985 – Sprawa: BRMG-S.0006.146.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.06.2021 r.) 

Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

Rabenda – członek komisji 

Zapytał o udział innych samorządów oraz kto jeszcze uczestniczy w udzielaniu pomocy. 

Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków 

Wyjaśnił, że nie posiada takich informacji. Dodał, że być może w trakcie rozmów je 

pozyskają.   

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia 29-6/117-16 /21 

 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 

kulturalnej Miasta – druk nr 992. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 992 – Sprawa: BRMG-S.0006.153.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.06.2021 r.) 

Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 
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Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia 29-6/118-17/21 

 

PUNKT 7 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Poinformował o korespondencji, która wpłynęła do komisji. 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Zapytała czy mogłaby złożyć pismo w sprawie upamiętnienia robotników przymusowych, 

którzy w czasie wojny byli tu przywiezieni z całej Europy i pracowali przeważnie  

w przemyśle stoczniowym. W związku z tym, że było ich tu tysiące chciałaby zwrócić się  

o upamiętnienie ich pobytu, pracy, obecności. Zapytała o opinię członków komisji. 

Karol Rabenda – członek komisji 

Zaproponował znalezienie konkretnej ulicy. 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Wyjaśniła, że  chodzi jej o upamiętnienie w sensie obelisku, tablicy, ponieważ takie 

podobozy były rozsiane w całym mieście. Dodała, że rodzinnie była najbardziej związana 

z obozem przy ul. Narwickiej. Zapytała gdzie taki wniosek można skierować. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Wyjaśnił, że z takim wnioskiem może wystąpić komisja, może go złożyć również 

samodzielnie lub jako stowarzyszenie. Uważa, że sprawę należy opracować informacyjnie 

przez jakiegoś historyka od II wojny światowej w Gdańsku, z IPN – u. Najlepiej gdyby 

powstał raport o sprowadzanych robotnikach przymusowych.   

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Wspomniała, że na ten temat rozmawiała już z dyrektorem muzeum w Stutthofie. Uważa, 

że ten temat w obiegu historyków jest znany. Nie jest to tajemna wiedza i nie trzeba szukać 

materiałów, bo są one dostępne, nawet w Internecie. Sprawą interesuje się już bardzo 

dawno. Ta historia żyła w jej rodzinie, ponieważ jej mama była w takim obozie. Nawiązała  

również kontakt z innymi więźniami. Jej zdaniem nie jest problemem podparcie się wiedzą 

historyków.    

Karol Rabenda – członek komisji 

Bardzo cieszy się z tej inicjatywy. Zaoferował, że może porozmawiać z dyrektorem 

Nawrockim, ponieważ jest to jeden z elementów wystawy stałej o robotnikach 

przymusowych. Można by było zrobić wystawę czasową o robotnikach przymusowych. 

Zwrócił uwagę, że ci pracownicy pochodzili z wielu krajach.  
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Teresa Wasilewska – członek komisji 

Podziękowała za zajęcie się sprawą. Uważa, że należy się pamięć tym ludziom, ponieważ 

było ich tysiące, nie tylko z Polski.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zamknął obrady. 

 

 

Godz. 15:20.   

 

Przewodniczący 

   Komisji Kultury i Promocji 

       Rady Miasta Gdańska 

 

    Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

Protokołowała:  

Ewelina Szymczyk – Biuro Rady Miasta Gdańska 

  


