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BRMG.0012.65.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 41-7/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 24 sierpnia 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 13:30, zakończyła o godzinie 14:50 

 

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. Zaproponował zmianę porządku tj. dodanie dodatkowego punktu jako nr 3. 

Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przegłosowany porządek przedstawiał się następująco: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdańska na 2022 rok - druk nr 1362  
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska- druk nr 1361 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta 

Gdańska - druk nr 1365 

Referuje: Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska    

4. Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska: Uchwała nr XXVII/80/2022  Rady 

Dzielnicy Aniołki z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie inicjatywy nadania nazwy parkowi 

na terenie Dzielnicy Aniołki 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska   

5. Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska: Uchwała nr XXXV/50/2022 Rady 

Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie nadania działce nr 429/1 

położonej u zbiegu ulic : Turystyczna – Radosna w Sobieszewie nazwy „Plac Przyjaciół 

Wyspy Sobieszewskiej” 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska   

6. Wniosek Stowarzyszenia Stara Oliwa o uhonorowanie Danuty Rolke – Poczman poprzez 

nazwanie skweru jej imieniem. 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska   
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7. Nazewnictwo przestrzeni publicznej w Gdańsku. Lista oczekującyh. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. 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 uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2022 rok - druk nr 1362 

____________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1362 – Sprawa: BRMG.0006.206.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.08.2022r.) 

 

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” i 2 głosami „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Opinia nr 41-7/161-26/2022 

 

    PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska- druk nr 1361 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1361 – Sprawa : BRMG.0006.207.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.08.2022r.) 

 

Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
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USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 4 głosami „za” 2 głosami „przeciw” i 1 głosem „nieoddanym”, pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 41-7/162-27/2022 

 

 PUNKT 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta 

Gdańska - druk nr 1365 

________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1365 – Sprawa : BRMG.0006.210.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.08.2022r.) 

 

Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Powiedział, że osobiście „nie ma nic do Pani Danuty Wałęsy”  ale zastanawia się czym 

zasłużyła się dla samego miasta. 

Lech Wałęsa – członek komisji  

Powiedział, że jest to zasłużona postać wiele ryzykowała dla rodziny i kraju 

Agnieszka Owczarczak – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Odpowiedziała radnemu wymieniając czym Pani Danuta Wałęsa zasłużyła się dla miasta. 

Karol Rabenda – członek komisji 

Powiedział, że jest wiele osób zasłużonych z okresu walki o wolność i demokrację i można 

spróbować może w przyszłości pomyśleć, żeby jakoś wspólnie uhonorować te osoby. 

Agnieszka Owczarczak – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska  

Zgodziła się z wypowiedzią Radnego i powiedziała, że czeka na propozycje. 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Stwierdziła, że ta dyskusja jest nie potrzeba bo nikomu chyba nie trzeba udowadniać  

i tłumaczyć czym zasłużyła się Pani Wałęsa. 

Henryk Hałas – członek komisji 

Uważa, że było wiele kobiet walczących i stojących u boku swoich mężów i lista taka jest 

długa i zagłosuje przeciw z całym szacunkiem do Pani Danuty. 
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Karol Rabenda – członek komisji 

Dodał, żeby należałoby bardziej w uzasadnieniu podkreślić, że to osoba symbol, która 

działała ale jako cichy bohater. 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Uważała, że dyskusję należy skończyć i oczywiście jest jak najbardziej za uhonorowaniem. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Na koniec dodał, że również jest za i tak zagłosuje. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Opinia nr 41-7/163-28/2022 

 

PUNKT 4 

 

Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska: Uchwała nr XXVII/80/2022  

Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie inicjatywy nadania nazwy 

parkowi na terenie Dzielnicy Aniołki 

________________________________________________________________________________________ 

Agata Lechowska – Referat Robót Geodezyjnych 

Powiedziała, że nie ma przeciwwskazań do nadania nazwy obecnemu Parkowi Zielonemu, 

zlokalizowanemu na działce nr 23, 24/2, obr. 067 nazwy Park imienia Daniela Gralatha. 

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasta Gdańska, natomiast ww. teren w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego określony jest jako teren zieleni urządzonej. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Przewodniczący po wysłuchaniu opinii Pani Agaty i rozmowie z członkami zaproponował 

aby Komisja poparła inicjatywę Rady Dzielnicy Aniołki. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 7 głosami „za” , wyraziła poparcie dla przedmiotowej uchwały. 
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 PUNKT 5 

 

Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska: Uchwała nr XXXV/50/2022 

Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie nadania działce 

nr 429/1 położonej u zbiegu ulic : Turystyczna – Radosna w Sobieszewie nazwy „Plac 

Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej” 

_________________________________________________________________________________________ 

Agata Lechowska – Referat Robót Geodezyjnych   

Poinformowała, że Wydział Geodezji zwrócił się pismem z dnia 10.08.2022 r. do Wydziały 

Urbanistyki i Architektury z pytaniem czy urządzenie na działce nr 429/1, obr. Sobieszewo 

/140/ placu nie będzie kolidować z funkcją terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

wynikającą z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 2412. 

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasta Gdańska. Proponowana nazwa Plac Przyjaciół 

Wyspy Sobieszewskiej została wybrana podczas konsultacji społecznych i mogłaby być 

nadana, jeśli spełniony byłby warunek przeznaczenia terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

W związku z powyższym, po rozmowie z członkami komisji, zaproponował aby komisja 

wstrzymała się od opiniowania i przełożyła rozpatrzenie uchwały na najbliższe 

posiedzenie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 4 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” wstrzymała się od rozpatrzenia   

przedmiotowej uchwały, przekładając rozpatrzenie na najbliższe posiedzenie. 

 

 PUNKT 6 

 

Wniosek Stowarzyszenia Stara Oliwa o uhonorowanie Danuty Rolke – Poczman poprzez 

nazwanie skweru jej imieniem. 

_________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji  

Powiedział, że Pani Danuta zmarła całkiem niedawno i może być problem formalny 

ponieważ, nie minęło 5 lat od śmierci.  

 

Agata Lechowska – Referat Robót Geodezyjnych   

Dodała, że działka, która miałaby być nazwana skwerem Danuty Rolke – Poczman należy 

do gminy miasta Gdańska i miejscowy plan zagospodarowania pozwala na nazwanie.  
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Łukasz Bejm – wiceprzewodniczący komisji 

Powiedział, że z całym szacunkiem do Pani Danuty uważa, że skoro jest zasada 5 lat to 

należy poczekać. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji  

Uważa, że jest to osoba zasłużona ale jest zasada.  

 

Jan Perucki – członek komisji  

Również przychyla się aby okres tej karencji został zachowany. Jest to wniosek 

uzasadniony i należy zostawić ślad, żeby za te kilka lat takie upamiętnienie było. 

 

Karol Rabenda – członek komisji 

Powiedział, że jest lista oczekujących z którą należałoby się uporać. Rozumie intencje ale 

uważa, że należy poinformować jak jest i jaka jest procedura. Jeśli się czegoś nie da zrobić 

to należy o tym powiadomić a nie dawać niepełne informacje.   

 

Jan Perucki – członek komisji  

Dopowiedział, że komisja nie ma mocy by zarezerwować dane miejsce ale może warto by 

było aby został jakiś ślad w wydziale geodezji i w momencie, kiedy będzie wniosek tożsamy 

z lokalizacją. 

 

Karol Rabenda – członek komisji 

Odpowiedział, że można przyjmować różne założenia ale muszą one być realne  

i prawdziwe.  

 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Powiedział, że są realne i prawdziwe i są zarchiwizowane w Wydziale Geodezji. 

 

Łukasz Bejm – wiceprzewodniczący komisji 

Zastanawia się dlaczego jest ta dyskusja skoro jest okres 5 lat to tego należy się trzymać. 

Uważa, że jeśli ten czas nie minęło to nie ma tematu.  

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Dodał, że również jest za tym aby uhonorować to miejsce imieniem Danuty  

Rolke - Poczman ale lista oczekujących jest tez długa i należy trzymać się zasad. 

 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Powiedział, że nie będzie głosowania przy tym punkcie i możemy wysłać pismo  

z informacją o 5 – letnim okresie karencji i w związku z tym sprawa zostaje bez 

rozstrzygnięcia.  
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PUNKT 7 

 

Nazewnictwo przestrzeni publicznej w Gdańsku. Lista oczekujących 

_________________________________________________________________________________________ 

Agata Lechowska – Referat Robót Geodezyjnych  

Powiedziała, że taka lista została przygotowana i przekazana do komisji i na dzień 

dzisiejszy nic się nie zmieniło 

 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Trzeba popracować nad tym by ta lista się zmniejszała. 

 

Jan Perucki – członek komisji  

Zapytał czy lista skonstruowana jest z nazw gdzie są jacyś wnioskodawcy.  

 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Powiedział, że nie pamięta dokładnie bo są nazwy, które czekają już bardzo długo. Dodał, 

że można się tej liście przyjrzeć i poprosił Panią Agatę o przesłanie zaktualizowanej listy 

oczekujących.  

 

Jan Perucki – członek komisji  

Dodał, że te najstarsze powinny być załatwiane jako pierwsze ale wiemy, że nazwiska 

związane z Gdańskiem były uhonorowywane np. w dzielnicy z którą byli związani. Uważa, 

że jest jeszcze kwestia weryfikacji nazwisk, czy wszystkie, które są zasługują na 

upamiętnienie w przestrzeni publicznej. Ma propozycję by się za to zabrać i zwołać 

dodatkowe spotkanie.  

 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Powiedział, że spróbuje zwołać takie spotkanie na jeden temat nazewnictwa. 

 

Agata Lechowska – Referat Robót Geodezyjnych  

Oznajmiła, że ma te listy i prześle. 

 

PUNKT 8 

 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

_________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Omówił korespondencję.  

1. Pismo w sprawie wystawy. 
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2. Pismo ze studia filmowego MIM Stolem z prośbą do Pani Prezydent o to, by miasto 

Gdańsk stało się partnerem tego studia w realizacji filmu. Proszą o poparcie  

i pomoc w pozyskaniu funduszy. Przewodniczący pozostawił to bez stanowiska 

Komisji.  

3. Pismo w sprawie nazwania przestrzeni w Gdańsku imieniem Premiera Rumunii –

pozostawił bez rozstrzygnięcia.  

4. Odpowiedź na pismo w sprawie nazwania ulicy Stanisław Kaima- lokalnego wójta 

z informacją o toczącej się sprawie.- pismo informacyjne. 

5. Informacje o dotacjach.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo  

i zamknął obrady o godz. 15:20. 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

    /-/ Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


