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BRMG.0012.65.2021.KKiP 

Protokół nr 30-7/2021 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji  

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 25 sierpnia 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:30, zakończyło o godzinie 14:20. 

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 zmianę kolejności omawiania punktów. 

 

Po uwzględnieniu zmian porządek przedstawiał się w następujący sposób: 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 

instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – druk nr 1024. 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1023. 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1022. 

4. Wnioski Komisji Kultury i Promocji do budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok.  

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 4 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 
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PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji 

kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – druk nr 1024. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1024 – Sprawa: BRMG-S.0006.185.2021 

 (Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.08.2021 r.) 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

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

uchwały. 

Opinia 30-7/119-18/21 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1023. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1023 – Sprawa: BRMG-S.0006.184.2021 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.08.2021 r.) 

Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

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

uchwały. 

Opinia 30-7/120-19/21 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1022. 

___________________________________________________________________________________________ 
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Druk nr 1022 – Sprawa: BRMG-S.0006.183.2021 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.08.2021 r.) 

Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

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

uchwały. 

Opinia 30-7/121-20/21 

 

PUNKT 4 

Wnioski Komisji Kultury i Promocji do budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok.  

____________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zaproponował, aby każdy z członków komisji zastanowił się, skonsultował się z różnymi, 

innymi interesariuszami z szeroko rozumiane sfery kultury i w ciągu 7 dni poinformował 

o wnioskach.  

Jan Perucki – członek komisji 

Zwrócił uwagę, że  każdy radny może złożyć wniosek o budżetu miasta Gdańska. Jako 

komisja musimy taki wniosek przegłosować albo zwołać jeszcze jedno posiedzenie. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Nie widzi problemu, aby zwołać jeszcze jedno posiedzenie. Zwrócił się do innych członków 

o zgłaszanie wniosków. 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Powiedziała, że pewnie propozycji byłoby bardzo dużo, ale do budżetu jej zdaniem należy 

podchodzić z oszczędnością.  

Karol Rabenda – członek komisji 

Przypomniał inicjatywę dotyczącą Muzeum Poczty z 2018 r. Pamięta, że dyrektor Frydrych 

uważała za dobry postulat do nowego budżetu. Sprawa wymagała większych nakładów. 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Wyjaśniła, że Muzeum Gdańska złożyło w projekcie budżetu wniosek o zabezpieczenie 

środków na prace projektowe. Proces się już toczy.  
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapytał o aktualną sytuację związaną z Domem Grassa i Chodowieckiego. 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Poinformowała, że Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje opis przedmiotu 

zamówienia i mają ogłosić przetarg na zabezpieczenie obiektu, czyli pierwszy etap prac 

które będą prowadzone w obiekcie. Jeśli nie będzie kłopotów z przetargiem to w 

listopadzie inwestor zostanie wpuszczony na plac budowy.  

Karol Rabenda – członek komisji 

Zaproponował, aby dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury wystąpiła z sugestią. 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Potwierdziła, że byłby pożądany w sprawie dwóch dużych projektów. Jedno działanie to 

jest powołanie Gdańskiego Funduszu Filmowego, czyli systemowe wspieranie produkcji 

filmowych. Drugie to powoływanie różnych formatów literackich, programu 

pomocowego dla księgarni, stypendiów pisarskich. Będą chcieli aplikować do tytułu 

miasta kreatywnego UNESCO w dziedzinie literatury. Będą potrzebowali pomocy w 

zakresie projektów literackich. Kilka projektów mają już opracowanych.   

Prześlę Państwu podsumowanie do obu tych projektów, które pokazują jakie mamy 

działania ale też potrzeby finansowe. 

Proponuję aby komisja odbyła swoje posiedzenie jeszcze przed 15 września w celu 

przygotowania wniosków do budżetu Miasta Gdańska na rok 2022. 

     

 

 

 

PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Poinformował o korespondencji, która wpłynęła do komisji. 

1. Informacja  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dotycząca 

udzielonej dotacji dla gdańskich zabytków   
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Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zamknął obrady. 

 

 

Godz. 14:20.   

 

Przewodniczący 

   Komisji Kultury i Promocji 

       Rady Miasta Gdańska 

         /-/ Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

Protokołowała:  

Ewelina Szymczyk – Biuro Rady Miasta Gdańska 

  


