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BRMG.0012.105.2021.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 34-11/2021 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 15 grudnia 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 13:30, zakończyła o godzinie 14:45 

 

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. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do radnych drogą 

elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1144. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na rok 2021 - druk nr 1145. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody 

Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa 

Kultury Gdańska - druk nr 1141. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Rozpatrzenie uchwał jednostek pomocniczych Miasta Gdańska: 

4.1. Nr XXIII/36/2021 Rady Dzielnicy Nowy Port w sprawie nadania nazwy Plac Brunona 

Zwarry dla tzw. Placu Nadwodnego w Nowym Porcie, mającego powstać w ramach 

II etapu rewitalizacji Nowego Portu. 

4.2. Nr XXII/36 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie nadania nazwy Skwer 

Gedanii. 

Referują: przedstawiciele jednostek pomocniczych 
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5. Rozpatrzenie wniosku Grupy mieszkanek i mieszkańców Miasta Gdańska  

o nadanie nazwy TRASA IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO trasie tramwajowej. 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja   6  głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

 

PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1144. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1144 – Sprawa: BRMG.0006.305.2021 

 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 16.12.2021r.) 

 

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 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Opinia nr 34-11/133-33/2021 

 

   PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 - druk nr 1145. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1145 – Sprawa: BRMG.0006.306.2021 

 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 16.12.2021r.) 

 

Agnieszka Trojanowska– Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
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Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Opinia nr 34-11/134-34/2021 

 

PUNKT 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody 

Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury 

Gdańska - druk nr 1141. 

____________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1141 – Sprawa: BRMG.0006.302.2021 

 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 16.12.2021r.) 

 

Barbara Frydrych- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Ewa Adamska- kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury 

Zreferowały projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 34-11/135-35/2021 

 

PUNKT 4.1 

Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska Nr XXIII/36/2021 Rady 

Dzielnicy Nowy Port w sprawie nadania nazwy Plac Brunona Zwarry dla tzw. Placu 

Nadwodnego w Nowym Porcie, mającego powstać w ramach II etapu rewitalizacji Nowego 

Portu. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Zreferował temat zgodnie z treścią wniosku. 
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Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Zwrócił uwagę na kilka aspektów. Powiedział, że miasto już doceniło postać Brunona 

Zwarry ponieważ jest to zasłużona postać dla naszego miasta. Po ulicach miasta jeździ 

tramwaj imienia Brunona Zwarry oraz trwają rozmowy o postawieniu pomnika w dzielnicy 

Śródmieście w okolicy Biskupiej Górki. Dodał, że minęło dopiero dwa lata i dwa mce od 

śmierci oczywiście jest możliwość odstąpienia od zachowania tego okresu natomiast 

należy wziąć pod uwagę toczące się już prace, okres 5 letni od śmierci.  

Warto wziąć pod uwagę wiele propozycji i wierzy, że Radni wybiorą najlepsze z nich. 

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Powiedział, że jest mu bardzo bliskie podejście Pana Prezydenta. Poddał pod głosowanie 

propozycję wstrzymania się od opinii ze względu nie upłynięcia 5-letniego okresu karencji 

od śmierci. Uważa również, że dzielnice powinny uzgodnić ze sobą upamiętnienie postaci 

Brunona Zwarry. 

 

Henryk Hałas- członek komisji 

Powiedział, że jest to postać bezdyskusyjnie zasłużona. Dodał również, że też uważa, że 

dzielnice powinny się dogadać między sobą. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” przy 1 głosem „wstrzymującym się”, wstrzymała się od 

wyrażenia opinii w sprawie uchwały. 

 

 

  PUNKT 4.2 

Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska Nr XXII/36 Rady Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny w sprawie nadania nazwy Skwer Gedanii. 

_________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Zreferował temat zgodnie z treścią wniosku. 

 

Halina Królczyk- przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Wyjaśniła, że rocznica 100-lecia Gedanii zdarzy się tylko raz i będzie to w 2022roku i to 

niepowtarzalny moment, kiedy możemy uczcić pamięć Gedanii. Stąd prośba o pozytywną 

opinię aby nadać nazwę właśnie temu skwerowi. Lokalizacja została wybrana jako teren 

najbliższy jak również jest terenem, który rada dzielnicy próbuje zagospodarować. Chcą 

dalej w 2022r upiększać ten teren. Myślą o plenerowych wystawach upamiętniających 

historię klubu. 
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Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Sama idea mu się podoba. Uzyskał informację od Pani Dyrektor Wydziału Geodezji, że 

teren, który został wskazany przez radę dzielnicy jest terenem, który w planie nie jest 

terenem zielonym i przewiduje możliwość zabudowy. Poprosił o wypowiedź Panią 

Dyrektor Beatę Gaj.  

 

Beata Gaj- Dyrektor Wydziału Geodezji 

Analizowała działki i jest to teren, który przewidziany jest w planie pod usługi. Jest to 

działka gminna natomiast plan nie bardzo zezwala blokowanie terenu jeśli chodzi o nazwę 

skweru. Możemy poszukać w obrębie stadionu innej działki natomiast procedury prawne 

nie pozwalają działkom innym niż tereny zielone nadawać nazwy skweru. 

 

Halina Królczyk- przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Powiedziała, że sprawdzała i jest to teren o szczególnej wartości kulturowej objęty opieką 

konserwatora. Dodała, że są tam dwie działki przedzielone ścieżką i zapytała czy obydwie 

działki są przeznaczone pod usługi. Na to pytanie Pani Dyrektor WG odpowiedziała, że tak. 

Pani przewodnicząca zapytała jeszcze o działkę nr 435 na co otrzymała odpowiedź, że ta 

malutka działka ma użytek drogi. Zapytała o jedyny teren, który jest w pobliżu jaka jest na 

niego koncepcja bo wg niej jest to teren w ciągłym zawieszeniu.  

 

Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Odpowiedział, że intencja miasta na tym terenie, jeśli konserwator zezwoli i działka nie 

będzie terenem zabytkowym to intencją miasta jest to, żeby powstała tam pływalnia 

miejska. 

 

Halina Królczyk- przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Podsumowała, że nie mamy żadnej alternatywny do upamiętnienia Gedanii nazwą 

skweru. Dopowiedziała, że pozostaje tylko albo zrezygnowanie z upamiętnienia w ten 

sposób klubu Gedania albo znajdowanie innego miejsca ale nie będzie to lokalizacyjnie 

związane z klubem. 

 

Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Jego zdaniem inicjatywa jest cenna natomiast chodzi mu o to, że nie chce by była to 

uchwała z wadą prawną w związku z tym poprosił Panią Dyrektor Wydziału Geodezji żeby 

wskazała w okolicy Gedanii miejsca, które można nazwać i na najbliższą komisję wrócili do 

tematu. Podkreślił, że nie jest to złośliwość tylko trzeba działać zgodnie z prawem. 
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Halina Królczyk- przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Powiedziała, że rozumie. Poprosiła, żeby uwzględniając te wszystkie rzeczy które zostały 

powiedziane ale żeby nie był skreślony temat upamiętnienia trwałego na mapie i nie 

zostało zastąpione to tramwajem. Jeśli miałby powstać to jako jedno z rozwiązań ale nie 

jedyne i o to wnioskuje jako rada dzielnicy. 

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Zapewnił, że jest przychylność i jest to fajny pomysł ale ograniczenia związane  

z procedurami są.  

 

Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Powiedział, że razem z Panią Dyrektor WG wskażą możliwości i zrobią co w ich mocy. 

 

Halina Królczyk- przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Dopytała Pana Prezydenta czy można by w przypadku nie znalezienia miejsca 

odpowiedniego, rozważyć jako alternatywną ścieżkę zmianę miejscowego planu  

i upamiętnić ten jubileusz poprzez zorganizowanie np. jakiejś wystawy na razie bez 

nadania nazwy natomiast poprzez rozpoczęcia zmiany planu zagospodarowania  

i docelowo udałoby się to zrobić. 

 

Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Odpowiedział Pani Przewodniczącej, że nie ma wyłącznej kompetencji, żeby rozpoczynać 

teraz procedurę planistyczną. Chciałby aby również osoby, które się tym zajmują 

zaopiniowały czy jest taka możliwość.  

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

W efekcie przeprowadzonych rozmów zaproponował, żeby przenieść ten punkt na kolejne 

posiedzenie komisji Kultury i Promocji. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było 

 

USTALENIA KOMISJI : 

Punkt został przeniesiony na następne posiedzenie Komisji Kultury i Promocji. 

 

PUNKT 5 

Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkanek i mieszkańców Miasta Gdańska  

o nadanie nazwy TRASA IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO trasie tramwajowej 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 



7 

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Zreferował temat zgodnie z treścią wniosku i powiedział, że ma obawy co do nadania 

nazwy trasie tramwajowej, która przebiega przez masę ulic. 

 

Piotr Borawski- zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i ochrony klimatu 

Powiedział, że zgodnie z polskim prawem trasom tramwajowym nadać nazwy nie 

możemy.  

 

Beata Gaj- Dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, ze nie mamy żadnej ulicy im. Daszyńskiego więc można ten pomysł 

wykorzystać.  

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Zauważył, że Daszyński zasługuje na upamiętnienie.  

 

Jan Perucki- członek komisji 

Również uważa, że jest to zły pomysł jeśli chodzi o ten sposób ale jeśli chodzi o samo 

upamiętnienie powinniśmy wrócić do tego tematu może bliżej października i uhonorować 

w przestrzeni publicznej osobę Daszyńskiego.  

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Zaproponował pod głosowanie trzy punkty. W pkt 1 komisja wyraża pozytywną opinię  

w sprawie upamiętnienia Ignacego Daszyńskiego w przestrzeni publicznej Gdańska.  

W punkcie 2 komisja wyraża negatywną opinię w sprawie nazwania imieniem 

Daszyńskiego trasy tramwajowej, ze względu na możliwy chaos nazewniczy, który takie 

nazwanie może wprowadzić a dodatkowo nazywanie tras tramwajowych nie jest 

określone polskim prawem. W 3 punkcie, komisja we współpracy z Urzędem Miejskim 

zobowiązuje się znaleźć miejsce w przestrzeni publicznej Gdańska, które można by było 

nazwać imieniem Daszyńskiego i byłoby godnym upamiętnieniem tej znakomitej postaci.  

 

Beata Gaj- Dyrektor Wydziału Geodezji 

Zapytała gdzie miałaby szukać dokładnie takiej przestrzeni. 

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Odpowiedział, że może bliżej centrum ale nie musi być to wielki teren. Przyszło mu do 

głowy, że między Kościołem św. Trójcy a ulicą Okopową jest teren zielony i może to byłoby 

właściwe miejsce ale to tylko jego sugestia. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
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USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” jednogłośnie przyjęła pozytywnie propozycję przewodniczącego 

rozbudowanej opinii do wniosku grupy mieszkanek i mieszkańców. 

 

PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji  

Poinformował o korespondencji. Pismo wychodzące do Nowej Lewicy od 

Przewodniczącej Rady Miasta. Odpowiedź w sprawie wniosku Pana Janusza 

Laskowskiego dotyczącego  nadania nazwy ulicy, który to wniosek otrzymał 

pozytywną opinię. Nawiązał do planu pracy na nowy rok i powiedział, że ma 

pewien pomysł jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli to chciałby aby posiedzenia 

komisji odbywały się w różnych miejscach kultury.  

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zamknął 

obrady o godz. 14:45. 

 

 

 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

   /-/   Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


