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PROTOKÓŁ Nr 33-8/2021
Z trzydziestego trzeciego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sportu i
Turystyki Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które
odbyło się w dniu 26 sierpnia 2021 roku, a rozpoczęło się po zakończeniu
sesji Rady Miasta Gdańska o godz. 16:20 w Sali Toastowej nr 107 w Nowym
Ratuszu w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Obecni: według załączonej listy obecności, która stanowi załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) do protokołu.
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięć osób, czyli
było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Piotr Dzik.
Uchwałą nr XXXVIII/961/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 roku
zmieniającą

uchwałę

w

sprawie

powołania

składów

osobowych

Komisji

Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady
Miasta Gdańska ze składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki została
odwołana radna Barbara Imianowska, natomiast do składu osobowego
Komisji Sportu i Turystyki powołana została radna Alicja Krasula.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 33 posiedzenia Komisji przewodnicząca stwierdziła quorum, powitała
zebranych i poinformowała, że porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia został
przesłany dzisiaj do radnych drogą elektroniczną. Porządek stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
1. Rozpatrzenie pisma Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.
Uwag do porządku obrad nie było.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Chciałabym przywitać nową koleżankę radną panią Alicję. Kilka słów na temat Komisji
takich bardziej organizacyjnych. Komisje odbywają się zawsze w środy przed sesją, bo w
czwartki ostatniego tygodnia miesiąca odbywa się sesja, a w środy mamy komisję.
Czasami może nastąpić jakaś zmiana, ale bardziej w kwestii godzinowej, a jeżeli chodzi o
daty to raczej nie ma zmian. Kalendarz można podejrzeć, bo jest na stronie internetowej.
W razie jakichkolwiek pytań to jesteśmy do dyspozycji. Jestem przewodniczącą, tu jest
obok pan wiceprzewodniczący Lech Wałęsa. To tak pokrótce.
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PUNKT - 1
Rozpatrzenie pisma Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Mamy wniosek dotyczący pisma Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Pozwolę sobie go odczytać.

USTALENIA KOMISJI – WNIOSEK
Do Komisji Sportu i Turystyki RMG zostało skierowane pismo od pana
Mieczysława Lewandowskiego Komandora Jachtklubu Stoczni Gdańskiej dotyczące
użytkowania przez Jachtklub części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku głównym na
terenie przystani miejskiej w Górkach Zachodnich. Zostały poruszone również kwestie
możliwości dalszego prowadzenia działalności przez Jachtklub na terenie przystani w
trakcie prowadzenia prac remontowych oraz po ich zakończeniu.
W związku z powyższym Komisja prosi o przedstawienie stanowiska Pani
Prezydent odnośnie wszystkich spraw poruszonych w piśmie.
W załączeniu:
- pismo Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie zaproponowanego wniosku.
Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami za podjęła
wniosek.
Wniosek nr 33-8/6-1/2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Bardzo dziękuję. Pismo i wniosek jest na skrzynkach państwa radnych. Pani Alicja dostała
też tego maila?
Radna Alicja Krasula – członek Komisji
Tak, dostałam.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji
Dziękuję za sprawne obrady.
Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:25
Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
/-/ Beata Jankowiak

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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