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BRMG.0012.8.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 35-1/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 26 stycznia 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 13:30, zakończyła o godzinie 14:25 

 

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. 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 Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska  – druk nr 1170 

 

2. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Spółki Stocznia Cesarska Development o nadanie 

nazwy ulicy „Narzędziowców” obejmującej działkę geodezyjną nr 151/7, obręb 

ewidencyjny 068 w Gdańsku 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

3. Rozpatrzenie uchwały jednostek pomocniczych Miasta Gdańska: Uchwała NR 

XVII/66/2021 w sprawie nadania nazwy Rondo OLIMPII Osowa 

Referują: przedstawiciele jednostek pomocniczych 

 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021. 

 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja  5  głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

 

PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1170. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1170 – Sprawa: BRMG.0006.15.2022 

 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.01.2022r.) 

 

Agnieszka Rawa –  Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 4 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosach nie oddanych, pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 35-1/135-1/2022 

 

   PUNKT 2 

 

Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Spółki Stocznia Cesarska Development o nadanie 

nazwy ulicy „Narzędziowców” obejmującej działkę geodezyjną nr 151/7, obręb 

ewidencyjny 068 w Gdańsku 

___________________________________________________________________________________________ 

Beata Gaj- Dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że działka podana we wniosku jest działką drogową wydzieloną. W planie 

zagospodarowania jest także przeznaczona pod drogę a właścicielem jest Stocznia 

Cesarska. Nie ma przeciwskazań aby tej ulicy nadać nazwę „Narzędziowców”. Jedyną 

wątpliwość budzi sprawa, że Pani Prezydent Dulkiewicz poleciła zorganizowanie komisji  

i planu nadawania nazw ulicom po dawnej stoczni. Ma zostać podjęta decyzja przez 

historyków, wydział geodezji oraz wydział architektury czy na tych terenach zostaną 

utrzymane dotychczasowe nazwy techniczne, nie przyjęte uchwałą Rady Miasta czy teren 
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będzie zablokowany aby uhonorować to miejsce patronami zasłużonymi dla Miasta 

Gdańska. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zauważył, że nie wiadomo kiedy ta komisja powstanie i kiedy się wypowie.  

 

Beata Gaj- Dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że nie wcześniej niż na kwietniową sesję zostałby przygotowany projekt 

uchwały. Ma nadzieję, że do tego czasu sytuacja będzie jasna czy będzie zgoda na 

dotychczasowe procedowanie czy zostaną wprowadzone zmiany.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Podsumował, że są dwie możliwości albo wstrzymać się z rozpatrywaniem wniosku  

i przenieść go na kolejne posiedzenie komisji z nadzieją, że będzie już informacja od 

komisji Pani Prezydent. Druga możliwość jest taka, że komisja wyrazi swoją opinię. 

Poprosił o wypowiedź członków komisji. 

 

Henryk Hałas – członek komisji  

Podzielił zdanie przewodniczącego, że może lepiej się wstrzymać z wyrażeniem opinii. 

 

Łukasz Bejm - wiceprzewodniczący komisji  

Powiedział, że Stocznia Cesarska jako gospodarz terenu powinien mieć ostateczne słowo 

w decydowaniu i proponowaniu nazw ulic natomiast przychyla się do wypowiedzi Pani 

dyrektor Gaj aby wstrzymać się do momentu ustalenia procedur. Uważa także, że trzeba 

mieć na uwadze, że jest to ich wniosek.  

 

Lech Wałęsa - członek komisji 

Również przychylił się do sugestii Pani dyrektor. 

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Podzieliła zdanie przedmówców.  

 

Karol Rabenda – członek komisji  

Zapytał czy przychylamy się do ich nazewnictwa czy będziemy proponować swoich 

patronów. Pani dyrektor odpowiedziała, że tak. 

 

Jan Perucki – członek komisji  

Ostatecznie uważa, że powinniśmy się wstrzymać. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

W efekcie przeprowadzonych rozmów zaproponował i poddał pod głosowanie, 

wstrzymanie się od wydania opinii na temat wniosku Stoczni Cesarskiej do momentu 

ustalenia reguł nazewnictwa przez komisję powołaną przez  Panią Prezydent. 

 

Karol Rabenda – członek komisji  

W związku ze swoim spóźnieniem dopytał czy komisja Kultury i Promocji oddaje swoją 

kompetencję nowej komisji, która ma zostać powołana przez Panią Prezydent. 

 

Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji  

Wyjaśniła, że wpłynął wniosek Stoczni Cesarskiej o nadanie nazwy ulicy, gdzie Stocznia jest 

właścicielem, ulicy Narzędziowców. Nazwa ta funkcjonowała na tej działce natomiast nie 

była poparta Uchwała Rady Miasta. Pani dyrektor wyjaśniła, że była to robocza nazwa na 

terenie Stoczni. Po rozmowach z Panią Prezydent i z Panem Prezydentem Borawskim 

ustalone zostało, że należy zadecydować czy na tych działkach gdzie używane są potoczne 

nazwy będą procedowane do uchwały czy jednak w związku z tym, że tych ulic trochę 

powstanie, będą nadawane nazwy z listy osób zasłużonych.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Podsumował i powiedział, że jest możliwość wyrażenia opinii pozytywnej do wniosku 

Stoczni albo wstrzymać się od wyrażenia opinii do momentu decyzji co do nazewnictwa. 

Poddał pod głosowanie propozycję wstrzymania się od wyrażenia opinii. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Jednogłośnie 7 głosami „za” wstrzymała się od wyrażenia opinii 

 

 

PUNKT 3 

 

Rozpatrzenie uchwały jednostek pomocniczych Miasta Gdańska: Uchwała NR 

XVII/66/2021 w sprawie nadania nazwy Rondo OLIMPII Osowa 

_____________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zreferował temat zgodnie z treścią. 

 

Bartosz Stefański - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa 
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Wyjaśnił, że Prezes Klubu OLIMPIA wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy . Rada Dzielnicy 

znając dokonania klubu, sukcesy i rozwój, przychyliła się do tej opinii i chcieliby w tym roku 

nadać tą nazwę. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Poprosił o podanie lokalizacji tego ronda.  

 

Bartosz Stefański - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa 

Odpowiedział ,że rondo znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Junony i Wodnika i jest jednym 

z ważniejszych rond w Osowej. W okolicy powstaną tam duże osiedla. Dodatkowo obok 

znajduje się szkoła w której uczy się wielu zawodników tego klubu. Byłoby to wspaniałe 

uhonorowanie działalności klubu. 

 

Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji  

Pod względem formalnym nie miała żadnych uwag. Rondo jest wydzielone i wybudowane. 

W planie zagospodarowania jest przeznaczone pod drogę i nie widzie żadnych 

przeciwskazań formalnych.  Jeśli historycy nie wyrażą wątpliwości to Pani Dyrektor nie 

widzi przeciwskazań by temu rondu nadać  wnioskowaną nazwę. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Wyraził również opinie pozytywną bo klub OLIPII to 70 lat historii, tradycji oraz część 

dzielnicowej tożsamości.  

 

Małgorzata Biernat – zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa   

Podkreśliła oddolny charakter tej inicjatywy, Chciałaby aby w Gdańsku, mieście wolności, 

solidarności i demokracji, doceniali te inicjatywy. Zwróciła uwagę, że Osowa jest jedną  

z najmłodszych dzielnic Gdańska. Była to już osada o swoich tradycjach i obyczajach oraz 

o swojej kulturze sportowej.  

 

Robert Brzeziński – Prezes Olimpii Osowa  

Podziękował za te dobre słowa. Miło słyszeć jak ktoś tak mówi o klubie, który ma w tym 

roku 70-lecie ale również rekordową ilość członków a dokładnie 500. Ma nadzieję, że 

będzie jeszcze więcej. Klub słynie z unihokeja ale rozwijają  też wiele innych sekcji.  

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Powiedział, że sam ma bardzo osobisty stosunek do tego klubu, ponieważ jego córka grała 

przez lata w unihokeja w tym klubie. Poddał pod głosowanie wyrażenie pozytywnej opinii 

w sprawie wniosku Rady Dzielnicy Osowa. 

 

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

Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej 

sprawie. 

PUNKT 4 

 

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Omówił sprawozdanie. Przedstawił frekwencję Komisji i powiedział, że jest na dobrym 

poziomie.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania  

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 7 głosami „za” przyjęła sprawozdanie pracy Komisji za 2021 rok. 

 

 

  PUNKT 5 

 

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Omówił plan pracy na rok 2022. Zaproponował tematy wiodące związane z kulturą. 

Powiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna się poprawi to chciałby spotykać się w różnych 

miejscach kulturowych.  

 

Głosów w dyskusji nie było 

 

USTALENIA KOMISJI : 

Komisja 7 głosami „za” przyjęła plan pracy Komisji na 2022 rok. 

 

PUNKT 6 

 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Omówił korespondencje, która wpłynęła.  

1. Lista z nadaniem nazw miejsc publicznych. 
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2. Pismo z Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, w którym zwraca się o wsparcie 

inicjatyw związanych ze stuleciem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Pismo jest 

mocno niedookreślone. Przewodniczący nie widzi możliwości ustosunkowania się 

Komisji do tego pisma, komisja nie dysponuje środkami. 

3.  Kolejnym pismem, które wpłynęło był apel do zgłaszania kandydatury do 

Pomorskiej Nagrody Artystycznej.  

4. Pismo od Pani Prezydent w sprawie upamiętnienia Alicji Boniuszko z propozycją 

wstrzymania się z nazywaniem w związku z okresem 5-letnim od śmierci. 

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zamknął 

obrady o godz. 14:25. 

 

 

 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

  /-/  Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


