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BRMG.0012.16.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 36-2/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 2 marca 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

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

 

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 w sprawie nadania nazwy ulica Geologów  – druk nr 

1186 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Jana Ożdżyńskiego – 

druk nr 1187 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Ireny Kosmowskiej – 

druk nr 1188 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Praw Kobiet – druk 

nr 1189 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Świętopełka Wielkiego 

– druk nr 1190 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

6. Sytuacja kultury w gdańskich organizacjach pozarządowych. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

  

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja  6 głosami „za” 1 głos „nieoddany”  - przyjęła proponowany porządek. 

 

 

PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Geologów - druk nr 

1186. 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1186 – Sprawa: BRMG.0006.31.2022 

 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 3.03.2022r.) 

 

Ewa Gaj – Wydział Geodezji 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 36-2/137-2/2022 

 

   PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Jana Ożdżyńskiego – druk 

nr 1187 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1187 – Sprawa: BRMG.0006.32.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 3.03.2022r.) 
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Renata Kaczyńska – Referat Robót Geodezyjnych 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 36-2/138-3/2022 

 

PUNKT 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Ireny Kosmowskiej – druk 

nr 1188 

____________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1188 – Sprawa: BRMG.0006.33.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 3.03.2022r.) 

 

Renata Kaczyńska – Referat Robót Geodezyjnych 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 36-2/139-4/2022 

 

                                                                       PUNKT 4 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Praw Kobiet – druk nr 

1189 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1189 – Sprawa: BRMG.0006.34.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 3.03.2022r.) 

 

Beata Czerniewicz – Wydział Geodezji 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Jan Perucki - członek komisji 

Powiedział, że bardzo się cieszy, że taki projekt się pojawił. Cztery lata temu obchodziliśmy 

setną rocznicę nadania praw wyborczych kobietom a w ostatnich latach bardzo mocno  

w przestrzeni publicznej pojawiały się głosy kobiet oraz mężczyzn wspierających kobiety 

w kontekście praw kobiet.  

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Poprosił o wytłumaczenie o jakie konkretnie prawa kobiet chodzi? Chętnie by kibicował 

nadaniu tej nazwy ale chciałby doprecyzowania. Dodał, że kiedy ktoś zapyta go jakim 

kobietom to nie będzie wiedział co odpowiedzieć jak również w czym kobietom to pomoże 

i jakie załatwi sprawy. Porównał tą sytuację z rondem Ofiar Katynia tutaj wytłumaczyłby 

co to znaczy. Podkreślił, że pytał tylko informacyjnie. 

 

Łukasz Bejm – wice przewodniczący komisji 

Wytłumaczył, że kwestie związane z prawami kobiet dotyczą między innymi prawa do 

integralności autonomii cielesnej, czynne i bierne prawo wyborcze, sprawowanie funkcji 

publicznych, prawo do pracy, do równej z mężczyznami płacy, prawo do edukacji i służby 

wojskowej. Jest to kwestia którą w historii świata wielokrotnie się podnosiło i zasługuje na 

uhonorowanie w przestrzeni miasta Gdańska. Chodzi o zaznaczenie, że kobiety nie zawsze 

te prawa miały. 

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Odniósł się do słów przedmówcy i powiedział, że są to prawa już wywalczone i należy 

doprecyzować, których praw nie ma. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział, że jest to kwestia symboliki i jeśli mówimy o czasie przeszłym to w kontekście 

tego, żeby pamiętać o ofiarach ale i o walce wolnościowej o prawa kobiet.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Wspomniał o jeszcze jednym prawie kobiet, które w Polsce jeszcze nie zostało 

zrealizowane a mianowicie wynagrodzenie równe dla kobiet i mężczyzn, ten proces cały 

czas trwa. Badania pracowni socjologicznych pokazują, że w dalszym ciągu kobiety na 

porównywalnych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” przy 2 głosach „nieoddanych”, pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 
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Opinia nr 36-2/140-5/2022 

 

  PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Świętopełka Wielkiego – 

druk nr 1190 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1190 – Sprawa: BRMG.0006.35.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 3.03.2022r.) 

 

Beata Czerniewicz – Wydział Geodezji 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” przy 1 głosie „nieoddanym”, pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 36-2/141-6/2022 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Zabrał głos w kontekście petycji w sprawie patronki Dubielanki, która była omawiana na 

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. Odezwał się do niego jeden z przedstawicieli 

wnioskodawców i poprosił o pomoc w tej sprawie. Uważa, że wskazane byłoby podjąć taką 

uchwałę. 

 

Beata Gaj- dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że wnioskodawca powinien najpierw złożyć  wniosek. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Dodał, że muszą być dopilnowane wymogi formalne. 

 

 

PUNKT 6 

Sytuacja kultury w gdańskich organizacjach pozarządowych. 

___________________________________________________________________________________________ 

Ewa Adamska – kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury 

Przedstawiła Panią Dorotę Raczkowską, nowego kierownika Referatu ds. Społecznych 

Projektów Kulturalnych. Przeszła do omówienia tematu. Powiedziała, że na 2022 rok 

zaplanowane mają środki w wysokości 6.130.000,00 złotych oraz osiem priorytetów do 
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współpracy, wypracowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi na warsztatach  

i spotkaniach, które odbywały się w zeszłym roku. Pod Koniec 2021 roku zostały ogłoszone 

dwa konkursy grantowe. Jeden dotyczył organizacji wydarzeń ogólnopolskich  

i międzynarodowych projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej 

Gdańska jak również realizacji projektów kulturalnych mających na celu zachowanie  

i rozwój dziedzictwa kulturowego, tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, 

zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości, kultywowanie pamięci 

zasłużonych dla miasta postaciach, upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń. Konkurs 

ten miał budżet w wysokości 1.600.000,00 złotych. Zostały złożone 142 oferty na 

wnioskowaną kwotę dotacji ponad 7.500.000,00 złotych. Trwają prace komisji w wyborze 

ofert najciekawszych z największą szansą i możliwością realizacji, czas upływa z końcem 

marca. Drugi konkurs, który również jest w toku to konkurs na działania artystyczne  

i kulturalne z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze 

w szczególności służących aktywizacji mieszkańców skali dzielnicowej i sąsiedzkiej. Budżet 

na ten konkurs to 500.000,00 złotych. Wpłynęło 79 ofert na kwotę dotacji na ponad 

2.400.000 złotych. Planowane jest jeszcze kilka konkursów. Dwa są uzgodnione już  

z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Jest to konkurs na realizację projektów 

kulturalnych promujących czytelnictwo i wspieranie działań literackich, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję czytelnictwa i jego edukacyjną rolę, 

Plany są aby ten konkurs został ogłoszony w marcu a budżet na niego to 100.000 złotych. 

Kolejny  konkurs uzgodniony na realizację projektów kulturalnych na rzecz integracji 

społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka. Na ten konkurs budżet wynosi 50.000 

złotych a są plany zwiększenia tego budżetu. W planach jest wprowadzenie konkursu na 

realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, rozwijających świadome uczestnictwo 

w kulturze oraz służących rozwijaniu pasji i aktywności twórczej. Są plany również na 

konkurs z zadaniem jakiego jeszcze nie było mianowicie na wspieranie systematycznych  

i długofalowych działań w formule społecznej instytucji kultury w dzielnicach w których 

nie działają instytucje kultury. Trwają także przygotowania do konkursu wieloletniego.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji   

Zaapelował do Komisji Grantowych aby zrobiły wszystko co się da, żeby nie czkać do końca 

marca bo blokuje to możliwość składania ofert na kolejne konkursy. Zwrócił się także  

z pytaniem o ostatni konkurs czy np. z dzielnicy Oliwy będą wnioski przyjmowane. 

 

Ewa Adamska – kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury 

Co do apelu podziela zdanie przewodniczącego i będą starać się rozwiązać je jak 

najszybciej. Odniosła się również do pytania i powiedziała, że cały czas trwają prace i nie 

ma jeszcze żadnych map dzielnic i czy dzielnice będą wyodrębniane tego jeszcze nie 

wiadomo.  
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji   

Zauważył, ze największe deficyty obejmują Gdańsk-Południe ale należy pamiętać o innych 

dzielnicach.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Uważa, że należałoby wprost w regulaminie wymienić dzielnice dla których organizacji jest 

ten konkurs adresowany. 

 

Ewa Adamska – kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury 

Przypomniała, że do 31 marca można zgłaszać kandydatury do Nagrody Kulturalnej 

Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor- Gedanensis. Przyznawana jest w trzech 

kategoriach oraz przy nagrodzie przyznawany jest tytuł Mecenasa Kultury Gdańskiej.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji   

Dodał, że jest to najbardziej prestiżowa nagroda miasta i uważa, że kandydatury powinny 

mieć dokonania wieloletnie. 

 

PUNKT 7 

Sprawy bieżące, wolne nioski, korespondencja. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Omówił korespondencję, która wpłynęła do komisji. 

1. Pismo od mieszkańców dzielnicy Przeróbka, którzy protestują przeciwko koncepcji  

przeniesienia biblioteki z ulicy Krynicznej do Centrum Bibliotecznego na Stogach 

przy ulicy Szpaki. Omówił zgodnie z treścią. Zasugerował, żeby może zabierając 

bibliotekę na Przeróbce zachowali tą przestrzeń i można zrobić jakieś centrum 

integracji. 

 

Henryk Hałas- członek komisji 

Nie rozumie dlaczego w ogóle przenosić tą bibliotekę. Biblioteki są ważną sprawą 

kulturową. Byłby za, żeby zostawić tą bibliotekę tam gdzie jest. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział, że jest po rozmowach z dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

w Gdańsku i koncepcja ma być taka aby było to „miejscem które żyje”. Faktem jest 

to, że jest jeszcze wiele dzielnic, które takiej filii biblioteki nie ma. Jeśli ma być 

kilkanaście filii w mieście muszą zostać rozproszone po całym mieście. Przykładem 
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są właśnie te dwie dzielnice Przeróbka i Stogi. Uważa, że możemy tylko 

zaopiniować tą sprawę. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że problemem nie tkwi w złych czy dobrych chęciach tylko w budżecie.  

Plany biblioteki wojewódzkiej są ambitne i stopniowo realizowane. Zwrócił się  

z prośbą do Pani Ewy Adamskiej- kierownika Referatu ds. Mecenatu Kultury aby 

porozmawiała z Panią Prezydent, żeby lokal, który pozostanie po bibliotece 

zaoferować jakimś organizacjom pozarządowym na prowadzenie jakiegoś 

lokalnego centrum społecznego. 

 

Ewa Adamska – kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury 

Odpowiedziała, że przysłuchiwała się rozmowie i robiła notatki przekaże Pani 

dyrektor informacje. 

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Dodał, że z Przeróbki na Stogi nie jest daleko ale należy wziąć pod uwagę tych ludzi, 

którzy potrzebują tej biblioteki, ludzi starszych dla których odległość nawet taka 

może być przeszkodą. 

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo  

i zamknął obrady o godz. 14:30. 

 

 

 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

   /-/  Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


