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BRMG.0012.KKiP.3214906 

Protokół nr 32-9/2021 

z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło się w dniu 27 października 2021 roku. 

Posiedzenie odbyło się przy wykorzystaniu środków porozumiewania  
się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków komisji Kultury i Promocji  
według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pan Andrzej Stelmasiewicz Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie,  
i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany  
do radnych  drogą elektroniczną. Porządek obrad stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący  Komisji zaproponował zmianę kolejności omawiania punktów: 

1. Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska – druk nr 1091. 
Referuje :Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 – druk 
nr 1092. 
Referuje :Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania 
nazwy ulica prof. Jerzego Stankiewicza – druk nr 1095. 
Referuje :Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania 
nazwy Plac Dyrekcji – druk nr 1094. 
Referuje :Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Prezentacja miejskiego programu „Edukacja dla Kultury”. 
Referuje :Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 

Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za”-przyjęła proponowany porządek 
posiedzenia. 
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PUNKT 1 

Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Gdańska – druk nr 1091. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu miasta i Podatków 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. zwiększamy limity wydatków  
na przedsięwzięcie „Pomorskie Dzieciom”, w latach 2021/22/23. 
Kolejna zmiana dotyczy adaptacji budynku przy ulicy Kartuskiej na potrzeby 
Gdańskiego Centrum Świadczeń – zwiększamy limit wydatków w roku 2021. 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
 
OPINIA KOMISJI: 
Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią 
Agnieszkę Trojanowską – dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przeprowadzonej dyskusji, 5 głosami 
„za”, przy 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
PUNKT 2 
Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 1092. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. mamy dosyć istotne kwoty,  
o które zwiększamy dochody ale również zwiększamy wydatki. 
Najwięcej zmian dotyczy Wydziału Rozwoju Społecznego. 
Z zakresu działania komisji dokonano zwiększenia wydatków w Biurze 
Prezydenta ds. Kultury. Środki przeznaczone są na regulację wynagrodzeń w roku 
2021dla pracowników instytucji kultury.W uzasadnieniu do uchwały wymienione 
są kwoty w podziale na poszczególne instytucje. Zwiększamy równie wydatki, 
które zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury Współczesnej „Łaźnia”,  
na przywrócenie instalacji, usuniętej w trakcie remontu kładki  
przy ulicy Kurzej.   
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Dokonujemy przeniesienia wydatków z rezerwy celowej na wydatki jednostek 
pomocniczych dla Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej  
na sfinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Oliwskiej oraz 1 500zł dla Rady 
Dzielnicy Piecki – Migowo.  
 
Pan Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji 
Bardzo cieszę się ze zwiększenia funduszu wynagrodzeń samorządowych 
placówek kultury.   
 
Głosów  w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
 
OPINIA KOMISJI: 
Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią 
Agnieszkę Trojanowską – dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przeprowadzonej dyskusji, 5 głosami 
„za”, przy 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
     
PUNKT 3 
Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania 
nazwy ulica prof. Jerzego Stankiewicza – druk nr 1095. 

Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. prof. Jerzy Stankiewicz  
dla Gdańska zasłużył się tym, że pracując w pracowni rekonstrukcji architektury  
zabytkowej, wykonał liczne dokumentacje dla odbudowy i rekonstrukcji naszych 
obiektów architektury zabytkowej wykonał liczne dokumentacje dla odbudowy 
naszych obiektów. Prowadził badania m.in. nad dawną architekturą Wyspy 
Spichrzów oraz nad tworzeniem dokumentacji kamienic i murów obronnych 
Gdańska.  

Pani Magdalena Nowicka Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Jasień 

Zaskoczyła nas nazwa tej ulicy, ponieważ nie było wniosku do zaakceptowania 
lub wydania opinii. Jest to teren zamieszkały i jest to ulica Potęgowska.  
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Wnioskuję o negatywną opinię i przełożenie tego tematu na następne posiedzenie 
komisji abyśmy mieli czas na zebranie opinii i wystosowania odpowiednio naszej 
opinii.        

Pan Tomasz Komorowski – Rada Dzielnicy Jasień  

Byliśmy zaskoczeni informacją o tym, że będzie podjęta decyzja o zmianie nazwy 
Ulicy Potęgowskiej na prof. Jerzego Stankiewicza. Wszystkie dokumenty osób 
tam zamieszkujących są na ulicę Potęgowską  

Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Nie zmieniamy nazwy ulicy Potęgowskiej, jest to nowa nazwa, nowa wydzielona 
ulica. Wszystkie adresy do ulicy Potęgowskiej pozostają. Mówimy o ulicy, która 
nie jest jeszcze do końca zrealizowana. 

Pan Tomasz Komorowski – Rada Dzielnicy Jasień  

Nie mieliśmy możliwości zaopiniowania takiej propozycji. Statut Rady Dzielnicy 
przewiduje opiniowanie opiniowanie czy nadawanie nazw. 

Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

W Statucie i naszych zasadach działania i współpracy z radami dzielnic 
wymagana jest opinia rady w przypadku zmiany nazwy ulicy. Chcielibyśmy 
wnioskować o oddalenie tej uchwały do ponownego procedowania dlatego,  
że wolelibyśmy inaczej nazwać tam przyszłą ulicę, która została wytyczona. 

Głosowanie któregoś z Radnych „za”, będzie głosowaniem przeciwko 
mieszkańcom Jasienia.  

Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Pierwsza propozycja nazwy tej ulicy to ulica Laurowa natomiast taki projekt 
uchwały, nazwa, nie została zaakceptowana dlatego, że Miasto prowadzi  
taką politykę, żeby uhonorować osoby zasłużone dla Miasta.   

Pan Tomasz Komorowski – Rada Dzielnicy Jasień  
Nic nie stałoby się gdyby ta decyzja została podjęta za miesiąc.  
 
Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
Przy tej ulicy jest osiedle i  istnieje  potrzeba nadania budynkom punktów 
adresowych.  
 
Pan Jan Perucki  Członek komisji 
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Jestem przekonany, że jest to bardzo dobry Patron ale uważam, że kwestia 
przełożenia tego za  miesiąc na wypowiedzenie się w tym temacie nie będzie 
problemem.       
Warto byłoby Radę Dzielnicy poprosić o konsultacje. Czy jest to pilna sprawa, 
że musimy podjąć uchwałę? 
 
Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
Jest to pilna sprawa dlatego, że deweloper sprzedaje lokale, ma umówione 
terminy podpisywania umów na grudzień. Żeby sprzedać lokal, musi mieć  
on nadany adres.  
 
Pan Jan Perucki  Członek komisji 
Mam prośbę do pani Dyrektor aby każdorazowo, kiedy my jako radni dostajemy 
druk wprowadzenia nowej nazwy dzielny, żeby taki sam druk został 
przekazywany do zarządu rady danej dzielnicy – do wiadomości.  
Z uwagi na to co usłyszałem uważam, że powinniśmy zaopiniować ten projekt 
uchwały pozytywnie z uwagi na to, że jest to pilna sprawa.   
 
Pan Henryk Hałas 
Rady dzielnic są po to powołane, żeby mówiły co chcą. W tym momencie muszę 
wstrzymać się od głosu. 
 
Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
Zapisałam  sobie informację, że wysyłam- do wiadomości te projekty dotyczące 
nazw tylko tym radom, których ta nazwa dotyczy. Chcę żeby też rady dzielnic 
wiedziały, że na przykład mogą też się skupić na nadawaniu w danych dzielnicach 
nazw skwerów.  
 
Pan Henryk Hałas Członek Komisji 
Proszę  robić to z radami dzielnic, żebyśmy potem nie byli przeciwko  
temu wszystkiemu. Będę zawsze za tym aby szanować ich głos. 
 
Magdalena Nowicka Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Jasień   

Bardzo prosimy o bardziej szczegółowy szkic tego planu. Jest on trochę niejasny 
ponieważ wprowadził nas w błąd.  
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Pan Łukasz Bejm – Wiceprzewodniczący Komisji  
Wiedząc jakim problemem jest  ta kwestia nadawania punktów adresowych  
i konieczność posiadanie przez pewne lokalizacje w mieście nazw ulic, proszę 
Radę dzielnicy też o zrozumienie, musimy to w jakiś sposób wyważyć, żeby nie 
doprowadzić do tego, że znowu przez kilka miesięcy ta ulica nie będzie miała 
swojej nazwy i będą jakieś problemy z tego powodu.  
 
Pan Tomasz Komorowski – Rada Dzielnicy Jasień  
Poproszę również o wysłanie listy propozycji nazw ulic, żeby mów ewentualnie 
składać odpowiednie wnioski. 
 
Pan Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący Komisji 
Przedstawiciele Rad Dzielnic, nie chciałby abyście Państwo odbierali, to co zaraz 
powiem przeciwko Wam ale obserwuję już sytuację już od dłuższego czasu.  
Moje wnioski są takie, że Radni Dzielnic bardzo często zachowują się jakby  
nie mieszkali w mieście, jakby ich dzielnica była całą skończoną całością.  
Za każdym razem słyszę argumentację, że nazwa powinna być związana  
z dzielnicą. Jeżeli ktoś ma zasługi dla całego Miasta, to nie jest to postrzegane 
jako wartość przez radnych dzielnicowych. Ja się z takim podejściem  
nie zgadzam. Dzielnice są częścią Gdańska i radni dzielnicowi są również 
mieszkańcami Gdańska i nie powinni patrzeć zbyt egoistycznie na sprawy swoich 
dzielnic. Rozumiem, że jest to dla nich najważniejsze ale to nie jest jedyna 
wartość, jaka powinna im przyświecać. Odnoszę wrażenie, że myślenie o całym 
mieście przez radnych dzielnicowych, jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. 
Zgadzam się z głosami, które mówią że mimo że prawo nie wymaga, to byłoby 
dobrze konsultować te nazwy z radami dzielnic natomiast przypominam Radnym, 
członkom komisji, że przed nami stoi – nie załatwiona sprawa, zadanie nazywać 
imionami osoby, które znajdują się na liście, wpłynęło ponad sto propozycji  
i naszym zadaniem jest tę listę zrealizować. 
Będę głosował „za”, z powodów czasowych. 
 
Głosów dyskusji więcej nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
 
OPINIA KOMISJI: 
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Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  
przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska oraz przeprowadzonej 
dyskusji, 3 głosami „za”, przy 1 przeciwnym oraz 2 wstrzymujących  
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
PUNKT 4  
Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania 
nazwy Plac Dyrekcji – druk nr 1094. 

Pani Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
Ten projekt uchwały nie będzie procedowany na sesji w dniu jutrzejszym. W dniu 
10 listopada mam spotkanie z Panią Prezydent i wówczas będę mogła udzielić 
informacji, jakie będą następne działania.  

W związku z wypowiedzią Pani Dyrektor Wydziału Geodezji, Komisja  
nie przystąpiła do procedowania projektu uchwały.  

 

PUNKT 5 
Prezentacja miejskiego programu „Edukacja dla Kultury”. 
 
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak Zastępca Dyrektora Miejskiego Teatru 
Miniatura  
Program jest kierowany do całej społeczności Gdańska, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rolę dzielnic i ich społeczności  lokalnych. Powstał  
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, określone w Strategii Rozwoju Miasta 
„Gdańsk 2030 Plus”. 
Uczestnikami programu są m.in. placówki oświatowe, instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe, domy i kluby sąsiedzkie, zarządy i rady dzielnic, kluby 
seniora, artyści, studenci. 
To co udało się nam wypracować to: 
- rozwijanie oferty instytucji kultury, organizacji pozarządowych i placówek 
oświatowych, kierowanej do wszystkich grup wiekowych, wzmacniającej 
kompetencje uczestnictwa w kulturze 
- wypracowanie zasad współdziałania w ranach programu podmiotów kultury 
oraz placówek gdańskiego systemu edukacji 
- stworzenie programów rozwijania kompetencji w zakresie edukacji do kultury  
- informowanie mieszkańców i realizatorów o stanie edukacji do kultury  
w Gdańsku. 
Jest plan aby powstały dwa zespoły: 
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- Zespół koordynacyjny do spraw Edukacji do Kultury 
- Zespół Roboczy do spraw Edukacji do Kultury  
Ocena realizacji programu będzie się odbywać w dwóch formach: 
- otwartych spotkań diagnostycznych 
- analizy danych zastanych 
Finansowanie programu: 
- środki Gminy Miasta Gdańska na podstawie rocznych planów działania 
- środki zewnętrzne, w tym regionalne, państwowe i zagraniczne 
- miejski program dotacyjny  
Promocja programu: 
- strona internetowa programu  
- roczne raporty – publikacja online 
- Karta Mieszkańca  
- Gdańska Platforma Edukacyjna  
 
Pan Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący komisji 
Program ma w założeniu aktywizować kulturowo wszystkich Gdańszczan. Ma 
również budować współpracę, sieciować różne placówki, instytucje. Czy będą  
na to przedsięwzięcie środki finansowe?  
 
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak Zastępca Dyrektora Miejskiego Teatru 
Miniatura  
 
Pomysł na zbudowanie zespołu roboczego, łączy się też  z przeznaczeniem 
funduszy ale też konkretnych etatów. Plan jest taki, żeby docelowo powierzyć 
zarządzanie tym programem w Miejskim Teatrze  Miniatura. 
 
Pan Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący komisji 
Widzę tutaj kilka spraw niezwykle trudnych do realizacji. Drugą wątpliwością 
jest ulokowanie zarządzania przy Teatrze Miniatura. Wydaje mi się, że bardziej 
naturalnym umiejscowieniem tego programu. 
 
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak Zastępca Dyrektora Miejskiego Teatru 
Miniatura  
Jeśli chodzi o zaplecze edukacyjne, to jest ono tutaj dobre i rzeczywiście, jest tutaj 
zespół ludzi kompetentnych. 
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Pan Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący komisji 
Bardzo dziękuję za przedstawienie informacji. 
 
 

PUNKT 6  

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 

Pan Andrzej Stelmasiewicz Przewodniczący Komisji 

Poinformował o korespondencji, która została skierowana do Komisji: 

1. Pismo Centrum Sztuki  Współczesnej Łaźnia, dotyczące rekomendacji 
przedstawiciela Komisji do udziału w pracach  Rady Programowej CSW 
Łaźnia. 

Ustalenia Komisji: 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska na posiedzeniu  
w dniu 27 października 2021 roku zarekomendowała Pana Andrzeja 
Stelmasiewicza Przewodniczącego Komisji do prac nad powołaniem Rady 
Programowej CSW Łaźnia.   

Powyższe zostało przyjęte 6 głosami „za” jednogłośnie. 

 

2. Pismo Pana XY w sprawie nadania nazwy ulicy  
w rejonie ulic Wolińska, Kampinowska, Starogardzka, Nowiny  
w Gdańsku. 

Ustalenia Komisji: 

Pismo zostało skierowane do Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydent Miasta 
Gdańska.   

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska przekazuje pismo Pana 
XY w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ulic Wolińska, Kampinowska, 
Starogardzka, Nowiny w Gdańsku z prośbą o rozpatrzenie i zajęcie 
stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

 

3. Pismo Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Filmowej, dotyczące 
upamiętnienie postaci z Elbląga i Gdańska, artystów - twórców  
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z pogranicza kulturowego polskiego i  niemieckiego jakimi są Gunter Grass 
i Gerard Kwiatkowski vel Gerard Blum. 
 

 

4. Pismo dotyczące zaproszenia do Kapituły Nagrody Miasta Gdańska  
dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. 

Ustalenia Komisji: 

Do prac w Kapitule Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców  
w Dziedzinie Kultury został rekomendowany Pan Andrzej Stelmasiewicz - 
Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

Na koniec odczytana  została lista obecności radnych. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Stelmasiewicz podziękował za uczestnictwo  
w posiedzeniu komisji i zamknął obrady. 

 

 

 

Przewodniczący 
Komisji Kultury 

/-/Andrzej Stelmasiewicz 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
Irena Dondziak 
Biuro Rady Miasta Gdańska 
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