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Protokół Nr 8/2021 

Z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, które odbyło 

się w dniu 29 września 2021 roku 

 

Posiedzenie odbyło się  z wykorzystaniem środków  porozumiewania  

się na odległość. 

W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków komisji Kultury i Promocji Rady 

Miasta Gdańska według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik  

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  

do protokołu. 

Przewodniczący Komisji zaproponował  następujący porządek posiedzenia 

komisji: 

1. Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

powołania Kapituły „Medalu Św. Wojciecha ( S. Adalbertusa)” i Medalu 

Księcia Mściwoja II (Mestwina II)”- druk nr 1034. 

Referuje: Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Wszystko  

dla Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska – druk nr 1042. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – 

druk nr 1043.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  
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4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

wznoszenia pomników na terenach stanowiących  własność Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1031. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu  

pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji 

– druk nr 1044. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Opiniowanie inicjatywy złożonej przez Ekolan Serwis Spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością  Ateny Sp.k. w Gdyni, dotyczącej 

nadania nazwy ulicy Skandynawskiej dla projektowanej ulicy w rejonie ul. 

Świętokrzyskiej w Gdańsku.   

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

W/w porządek posiedzenia  został przyjęty 6 głosami „za” -  jednogłośnie. 

 

PUNKT 1  

Opiniowanie  projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie powołania 

Kapituły „Medalu Św. Wojciecha ( S. Adalbertusa)” i Medalu Księcia 

Mściwoja II (Mestwina II)”- druk nr 1034. 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska 

W 1996 roku Rada Miasta Gdańska podjęła  uchwały  ustanawiające medale  Św. 

Wojciecha i Księcia Mściwoja II jako honorowe odznaczenia dla osób, instytucji 

i organizacji za wybitne zasługi dla miasta Gdańska oraz rozsławienie  

jego imienia  w kraju i na świecie. 

Medale przyznaje  9 – osobowa kapituła  powołana przez Radę Miasta Gdańska  

na okres  czterech lat w składzie: 

1. Andrzej Januszajtis 

2. Dorota Kolak 

3. Barbara Szczepuła – Ponikowska 

4. Jan Zarębski 

5. Anna Czekanowicz 
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6. Cezary Obracht – Prondzyński 

7. Bogusław Kaczmarek 

8. Edmund Wittbrodt 

9. Agnieszka Owczarczak 

Głosów w dyskusji nie było. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  przez Panią 

Beatę Dunajewską Przewodniczącą Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska 

jednogłośnie 6 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała  przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1042. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. zmiana uchwały jest bardzo 

obszerna. Dostosowujemy wieloletnią prognozę finansową do planu budżetu  

na rok 2021.  

Z zakresu działania komisji: 

- Budynek Kunsztu Wodnego, wykończenie i wyposażenie – przesuwamy środki 

finansowe  z roku 2021 na rok 2022  

- konserwacja i renowacja Zespołu Reduty Napoleońskiej - przesuwamy środki 

finansowe  z roku 2021 na rok 2022  

 

Głosów w dyskusji nie było.   
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień  złożonych przez Panią 

Agnieszkę Trojanowską - Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się, 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę   

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1043.  

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. z zakresu działania komisji,  

po stronie dochodów mamy założony wpływ 57 600 zł od Fundacji Warszawski 

Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. O tę samą kwotę zwiększamy 

plan wydatków w Biurze Prezydenta. Zwiększamy dochody zrealizowane  

przez Hevelianum.  

  

Głosów w dyskusji nie było.   

OPINIA KOMISJI: 

Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień  złożonych przez Panią 

Agnieszkę Trojanowską - Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się, 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

PUNKT 4     

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wznoszenia 

pomników na terenach stanowiących  własność Gminy Miasta Gdańska – 

druk nr 1031. 

Pan Marcin Stąporek – Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 
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Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. najistotniejsze zmiany  

były powodowane orzecznictwem sądu, o którym dowiedzieliśmy się przy okazji 

sprawy Witolda Pileckiego.  

Dostaliście Państwo tekst uchwały złożony na początku września   

oraz autopoprawkę, która wynikła z tego że Rady Dzielnic poczuły  

się poszkodowane ponieważ rzeczywiście, wydawało nam się,  

że niekoniecznie powinny być wnioskodawcą w sprawach wznoszenia pomników 

dlatego, że potem pojawia się problem prowadzenia tego procesu dzieła 

wznoszenia pomnika. W związku z napływającymi opiniami ze strony jednostek 

pomocniczych, zdecydowano zmieniać proponowane zapisy załącznika  

do uchwały w taki sposób, by umożliwić Radom Dzielnic występowanie  

z inicjatywą w zakresie wznoszenia pomników. Jest przygotowana jeszcze druga 

autopoprawka, która zostanie złożona, w sprawie wznoszenia pomników  

na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska. W przypadku 

wnioskodawców źródła finansowania mogą stanowić środki finansowe  

na działalność statutową dzielnic oraz środki pochodzące spoza budżetu Gminy. 

Wnioskodawcy przed realizacją pomnika są zobowiązani do uzyskania pozwoleń 

wymaganych przepisami. W przypadku decyzji pozytywnej, Prezydent Miasta 

Gdańska przygotowuje projekt uchwały, uchwała wskazuje: 

- lokalizację pomnika  

- źródła finansowania 

- zakres odpowiedzialności wnioskodawcy oraz Gminy Miasta Gdańska 

 

Pan Henryk Hałas Członek Komisji  

Uważam że należy sprecyzować liczbę  radnych, którzy mogą zgłosić  wniosek  

o postawienie pomnika. 

Bardzo dziękuję również za to, że wspomniał Pan o Radach Dzielnic,  

to oni wiedzą najlepiej. 

 

Pan Marcin Stąporek Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

To, że nie określamy liczby radnych jest pewnym rzeczywiście ułatwieniem  

ale jeżeli ma dojść do budowy pomnika, to decyzje podejmuje Rada Miasta 

Gdańska.  
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Pan Andrzej Stelmasiewicz Przewodniczący Komisji 

Uważam, że  należy zdefiniować liczbę radnych na przykład nie mniej niż trzy 

osoby. Dla mnie niezwykle ważną sprawą w tej procedurze są źródła 

finansowania, jest to bardzo ważne. Zdefiniowano, że Rady Dzielnic mogą  

być wnioskodawcami i ze swoich budżetów miałyby pokrywać koszty budowy 

pomników, to wydaje mi się słuszne. Myślę, że źródła finansowania powinny  

być poza budżetowe. 

Cieszę się, że idziemy w kierunku uszczegółowienia.    

 

Pan Karol Rabenda – Członek Komisji   

Przychylam się do kwestii  uszczegółowienia liczby radnych i uzupełnienie  

o trzech radnych. Chciałbym również aby uszczegółowiona została kwestia 

dofinansowania ponieważ później są problemy interpretacyjne. Poruszamy 

kwestię bardzo emocjonalną, wiemy że niektóre Rady Dzielnic są bardziej a inne 

mniej aktywne w tej kwestii.   

 

Pan Andrzej Stelmasiewicz Przewodniczący Komisji  

Czy istnieje możliwość ujęcia zapisu, że Rada Dzielnicy musi wskazać źródła 

finansowania, które mogą pochodzić z budżetu Rady Dzielnicy lub ze źródeł 

innych niż publiczne środki finansowe? 

 

Pan Marcin Stąporek Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Taki zapis jest dodany, w przypadku wnioskodawców wymienionych w punkcie 

4 lit. B źródła finansowania mogą stanowić środki finansowe na działalność 

statutową dzielnic oraz środki pochodzące spoza budżetu Gminy. 

 

Pan Jan Perucki Członek Komisji 

Proponuję zmianę w tym punkcie, żeby nie robić tego precedensu tylko jeżeli 

chodzi o sam pomnik, to żeby nie był finansowany z budżetu Miasta, tylko  

ze środków prywatnych. Natomiast co do zasady, że Miasto pokrywa te koszty 

towarzyszące tzn. najbliższą okolicę typu np. nasadzenia w pobliżu,  

jak najbardziej mogą być obowiązkiem Gminy.   

 

Pan Karol Rabenda Członek komisji 

Musimy się skupić na praktyce później rozpatrywania tych wniosków, ponieważ 

my jako komisja mamy największą styczność.   
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Zwracam uwagę, że jeśli  w taki sposób zostanie to przyjęta uchwała, to później 

powstaną konflikty.     

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu  

pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji 

– druk nr 1044. 

Pani Żaneta Kucharska – Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. Podejmujemy decyzję o zmianie 

strategii dlatego że są nowe przepisy, które zostały wdrożone w życie w ubiegłym 

roku. Definiują one zarówno procedurę sporządzania jak i zawartości 

merytorycznej Strategii Rozwoju Gmin. Te przepisy po raz pierwszy 

wprowadzają podstawę prawną dotyczącą strategii rozwoju gminy  

co zobowiązuje nas do tego aby aktualną, obowiązującą strategię Rozwoju Miasta 

Gdańska zmienić. Nasza strategii nie spełnia kilka wymogów ustawowych,  

w dużej mierze są to aspekty przestrzenne, które mają wiązać  

się z zaplanowanymi długoterminowymi celami rozwoju.   

Sama procedura opracowania tych zmian będzie odpowiadała nowym wymogom, 

a uchwała będzie uchwałą inicjującą te prace, które zostały zaplanowane. 

Istotnym elementem  tego procesu będzie również partycypacja, chcemy włączyć 

w proces powstawania tego dokumentu zarówno mieszkańców jak i różnych 

partnerów i interesariuszy i będzie to możliwe za pośrednictwem warsztatów  

jak i oficjalnych konsultacji  konsultacji społecznych. 

Przyjęcie strategii, która będzie zwierała wszystkie nowe elementy planowane 

jest na drugi bądź trzeci kwartał 2022 roku. 

Głosów w dyskusji nie było. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska oraz przeprowadzonej 

dyskusji, 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się  pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
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PUNKT 6 

Opiniowanie inicjatywy złożonej przez Ekolan Serwis Spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością  Ateny Sp.k. w Gdyni, dotyczącej nadania 

nazwy ulicy Skandynawskiej dla projektowanej ulicy w rejonie  

ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku.   

Pan Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji 

Poinformował, iż do Komisji Kultury i Promocji zostało skierowane pismo  

przez Ekolan Serwis Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Ateny Sp.k.  

w Gdyni, dotyczącej nadania nazwy ulicy Skandynawskiej dla projektowanej 

ulicy w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku.  

 

USTALENIA KOMISJI: 

Pismo zostało skierowane do Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta 

Gdańska. 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska przekazuje w załączeniu 

pismo Ekolan Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ateny Sp.k. 

w sprawie nadania  docelowej nazwy dla projektowanej ulicy w rejonie  

ul. Świętokrzyskiej  w Gdańsku i zwraca się z prośbą o dokonanie analizy  

i zajęcie stanowiska.  

 

PUNKT 7 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności radnych w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie posiedzenia. 

Pan Andrzej Stelmasiewicz Przewodniczący Komisji podziękował  

za uczestnictwo w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Przewodniczący 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska 

 

Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  


