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BRMG.0012.76.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 42-8/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 28 września 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 13:30, zakończyła o godzinie 15:10 

 

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. Zaproponował zmianę porządku tj. dodanie dodatkowych punktów  

z projektami uchwał kolejno jako pkt 6, pkt 7, pkt 8 . Porządek Obrad stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.  

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja  4 głosami „za”  - przyjęła proponowany porządek. 

 

Przegłosowany porządek przedstawiał się następująco: 

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

Gdańska na 2022 rok - druk nr 1399 

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

Finansowej Gminy Miasta Gdańska- druk nr 1400 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2022 dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – druk nr 1381 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. 

„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” – druk nr 1387 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii 

Mobilności Aktywnej – druk nr 1394 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Prof. Jerzego Sampa – druk 

nr 1402 
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7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Ignacego Daszyńskiego – 

druk nr 1403 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Antoniego Grabarczyka – druk 

nr 1404 

9. Wniosek ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA sp. z o.o. o nadanie nazwy drodze. 

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2022 rok - druk nr 1399 

________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1399 – Sprawa: BRMG.0006.244.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 

 

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 3 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Opinia nr 42-8/164-29/2022 

 

    PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska- druk nr 1400 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1400 – Sprawa : BRMG.0006.245.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 

 

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” 1 głosem „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Opinia nr 42-8/165-30/2022 

 

 PUNKT 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2022 dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku – druk nr 1381 

________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1381 – Sprawa : BRMG.0006.226.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 

 

Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 42-8/166-31/2022 

 

PUNKT 4 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. 

„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” – druk nr 1387 

________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1387 – Sprawa : BRMG.0006.223.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 

 

Aleksandra Madajczyk – Wydział Polityki Gospodarczej  

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Justyna Przeworska – Kierownik Zespołu Analiz Przestrzennych – Biuro Rozwoju 

Gdańska  

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że zgłosił już swoją uwagę dotyczącą spraw kultury, edukacji kulturowe przy 

okazji uczestnictwa w innej komisji ale został uspokojony. 

 

Agnieszka Bartków – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

Podziękowała za poczynioną pracę. W punkcie dotyczącym rozwoju infrastruktury wodnej 

zależy im najbardziej dlatego, że Olszynka i Orunia ma Motławę i potrzebna jest tam 

infrastruktura dlatego jest to bardzo dobra wiadomość. Uważa, że 19 procent 

odrzuconych wniosków to dużo. Martwi ją, że W 2004 roku mówione o bezkolizyjnym 

przejeździe a dziś w nowej strategii już się od tego odchodzi i zamrażany jest projekt na 

który mieszkańcy bardzo długo czekali. Zwróciła się do radnych aby przypomnieli 

włodarzom o tym ważnym problemie. Zastanawia się czy PKM południe znowu zatrzyma 

projekty na kolejne lata.  

 

Aleksandra Madajczyk – Wydział Polityki Gospodarczej  

Odniosła się do tych 19 procent odrzuconych uwag i powiedziała, że cały raport  

z konsultacji jest dostępny na stronie. Odrzucone uwagi to takie, które były zazwyczaj zbyt 

szczegółowe i nie pasowały wizyjnego charakteru strategii. 

 

Justyna Przeworska – Kierownik Zespołu Analiz Przestrzennych – Biuro Rozwoju 

Gdańska  

Odniosła się do kwestii PKM Południe i powiedziała, że cały czas trwają pracę nad 

wyznaczeniem przebiegu i nie ma na razie żadnych decyzji ani rozwiązań technicznych. 

Strategia nie jest dokumentem, który przesądza rozwiązania konkretne.  

 

Agnieszka Bartków – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

Powiedziała, że Gdańsk w tej kadencji dopuścił wariant błękitny, który był już na końcu 

projektowania tego przejazdu.  

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Powiedziała, że wiemy w jakim kierunku powinniśmy iść. Dodała, że patrząc na to co dzieje 

się w koło nas pokazuje, że musi trochę zejść na ziemie i to co czekało tak długo, może za 

długo ale możemy popędzać władz miasta na wszystko to co zadowoli mieszkańców.  

 

Justyna Przeworska – Kierownik Zespołu Analiz Przestrzennych – Biuro Rozwoju 

Gdańska  

Powiedziała, że nie chodzi jej o to, żeby miasto dało pieniądze bo o to miasto miało się 

starać w rządzie. Dodała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia czasu dojazdu 

karetek do mieszkańców jest przekroczona. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, życiu  

i zdrowiu.  
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Teresa Wasilewska – członek komisji 

Musimy mieć świadomość, że to wszystko kosztuje i należy wcisnąć hamulec przynajmniej 

teraz.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 42-8/167-32/2022 

 

 PUNKT 5 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii 

Mobilności Aktywnej – druk nr 1394 

_________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1394 – Sprawa : BRMG.0006.229.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 

 

Łukasz Kłos – z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania.  

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały . 

 

Opinia nr 42-8/168-33/2022 

 

 PUNKT 6 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Prof. Jerzego Sampa – 

druk nr 1402 

_________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1402 – Sprawa : BRMG.0006.247.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 
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Beata Gaj – Dyrektor Wydział Geodezji 

Zreferowała 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 42-8/169-34/2022 

 

PUNKT 7 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Ignacego 

Daszyńskiego – druk nr 1403 

_________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1403 – Sprawa : BRMG.0006.248.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 

 

Beata Gaj – Dyrektor Wydział Geodezji 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że bardzo cieszy go tej projekt bo bardzo mu brakowało takiego 

upamiętnienia.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania.  

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

 

Opinia nr 42-8/170-35/2022 

 

PUNKT 8 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Antoniego Grabarczyka – 

druk nr 1404 

_________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1404 – Sprawa : BRMG.0006.249.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.09.2022r.) 
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Beata Gaj – dyrektor Wydział Geodezji 

Zreferowała 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 42-8/171-36/2022 

 

PUNKT 9 

 

Wniosek ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA sp. z o.o. o nadanie nazwy drodze. 

___________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapowiedział kolejny punkt porządku obrad. Dodał czego dotyczy wniosek.  

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że firma złożyła wniosek o nadanie nazwy ulicy. Działka położona jest przy 

ulicy Kraśnięta na terenie osiedla funkcjonują kaszubskie nazwy. We wniosku padły cztery 

propozycje związane z istniejącym już osiedlem. Postanowiono, że w momencie, kiedy 

będą budowały się nowe osiedla wzdłuż Alei Pawła Adamowicza to będą dostawały nowe 

nazwy. Powiedziała, że pytanie do komisji czy wyraża zgodę na którąś z proponowanych 

nazw czy wybieramy z listy.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Odpowiedział, że chciałby aby było to z listy ale skoro mają już jakiś klucz do tych nazw, to 

nie chciałby tego psuć. Dodał, że przekonuje go ulica Przednika. Rekomendowałby 

wybranie z proponowanych.  

 

Lech Wałęsa – członek komisji 

Wyraził swój szacunek dla pracy Pani dyrektor. 

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Powiedział, że jednak ta lista jest ważna i zapytał czy nie można by wybrać czegoś z niej. 

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zapytała czy ta propozycja z listy miałaby być także związana z Kaszubami. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Jakby był działacz kaszubski to byłoby dobrze. 

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że jest na liście Wojciech Kiedrowski - populyztor z kaszubszczyzny ale czy 

jest on godny czy nie tego nie wiemy. Sprawdziła, że nie ma ulicy o takiej nazwie więc 

mogłoby być i termin od śmierci jest powyżej 5 lat więc też pasuje. Zapytała, czy ktoś  

z radnych ma jakąś inną propozycję.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Dodał, że może być trudno znaleźć. Sprawdził w internecie postać Kiedrowskiego. Myśli, 

że byłaby to godna postać do nazwania w tej lokalizacji.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Dodał, że otrzymał on nagrodę Stolema. Zapytał czy komisja musi na tym posiedzeniu 

zarekomendować czy można temat odłożyć na następne posiedzenie.  

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że ALLCON się niecierpliwi ale to jest decyzja komisji. Dodała, że należałoby 

także zasięgnąć informacji w Instytucie Pamięci Narodowej.  

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Potwierdził, że byłoby to właściwe. 

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Podała tą propozycję zgodnie z listą ale czy jest on godną osobą należy wszystko sprawdzić 

dokładnie.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Odpowiedział, że decyzja komisji nie jest kończąca ponieważ komisja tylko rekomenduje.  

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że skoro wpłynął wniosek do komisji to należy odpowiedzieć. Dopowiedziała, 

że nie można rekomendować czegoś czego sami nie jesteśmy pewni więc należy  wszystko 

dokładnie sprawdzić.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że rozumie ale komisja może zarekomendować Kiedrowskiego  

i uzasadniamy ale decyzję ostateczną komisja podejmie po sprawdzeniu w IPN-ie.  
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Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zgodziła się z tym.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Nie chodzi też o to by utrudnić deweloperowi.  

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że tego też nie da się tak szybko załatwić samo oczekiwanie z IPN-u trwa. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Byłby skłonny zająć stanowisko na tym posiedzeniu, żeby nie tracić czasu. 

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zapytała co jeśli okaże się, że proponowana osoba nie okaże się godna. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Odpowiedział, że wtedy komisja wróci do tematu i albo z listy wyszuka się innego lub 

wybierze się którąś z propozycji ALLCONU. 

 

Henryk Hałas- członek komisji 

Powiedział, że mamy już propozycję. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział, że jest to wstępna rekomendacja i musi być sprawdzona. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zaproponował aby przyjąć, że komisja rekomenduje nazwanie wnioskowanej  drogi ulicą 

im. Wojciecha Kiedrowskiego, działacza kaszubskiego. Ostateczną rekomendację komisja 

wyda po sprawdzeniu w Instytucie Pamięci Narodowej.  

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Zapytała Panią dyrektor czy w regulaminie osób wnioskujących czy to firma budowlana 

czy może rekomendować nazwy ulic. 

 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Odpowiedziała, że droga ta jest prywatna i należy do ALLCONU. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Przedłożył pod głosowanie odpowiedź na wniosek, że komisja wstępnie rekomenduje 

nazwanie im. Wojciecha Kiedrowskiego a ostateczną rekomendację komisja wyda po 

zapoznaniu się z opinią IPN-u.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za”, wydała rekomendację do wniosku firmy ALLCON o nazwanie 

drogi. Komisja wstępnie zarekomendowała nazwanie drogi im. Wojciecha Kiedrowskiego.  

 

PUNKT 10  

 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

_________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Omówił korespondencję. Wpłynęły informacje o dotacjach – tylko do wiadomości radnych.  

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo  

i zamknął obrady o godz. 15:10. 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

    /-/ Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


