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BRMG.0012.95.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 44-10/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 23 listopada 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 13:30, zakończyła o godzinie 14:40 

 

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 poszerzenie porządku. Porządek Obrad stanowi załącznik nr 

3 do protokołu.  

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja  5 głosami „za”  - przyjęła proponowany porządek. 

 

Przegłosowany porządek przedstawiał się następująco: 

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska –druk nr 1459 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2023 rok w zakresie działania komisji- druk nr 1460 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych 

cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk nr 1439 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej 

Unii Mobilności Aktywnej – druk nr 1482  
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5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Wojciecha 

Kiedrowskiego – druk nr 1471 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Stanisława Kaima – 

druk nr 1472 

7. Ustalenie trybu pracy komisji. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

 PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1459 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1459 – Sprawa: BRMG.0006.304.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.11.2022r.) 

 

Agnieszka Rawa – p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego Wydział 

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 „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 44-10/176-41/2022 

 

    PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 

rok w zakresie działania komisji- druk nr 1460 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1460 – Sprawa : BRMG.0006.305.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.11.2022r.) 

 

Agnieszka Rawa – p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego Wydział 

Budżetu Miasta i Podatków 

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

Poprosił o przypomnienie kwot globalnych. 

 

Agnieszka Rawa – p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego Wydział 

Budżetu Miasta i Podatków 

Odpowiedziała, dochody to 3 mld 918 mln zł., wydatki 4 mld 686 mln zł., deficyt budżetowy 

767 mln zł., deficyt operacyjny 131 mln zł., przychody 819 mln zł., rozchody 52mln zł. 

 

Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Biura, Kierownik Referatu Spraw 

Zagranicznych – Biuro Prezydenta  

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Łukasz Bejm – wiceprzewodniczący komisji 

Poprosił o informację o ŻAK-u jak wygląda sytuacja. 

 

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Odpowiedziała, że w przypadku klubu ŻAK dotacja została zaplanowana na poziomie  

3 mln 365 tyś zł. Kwota na działalność merytoryczną została pomniejszona o 50 tyś zł. 

natomiast klub został objęty wynikającą ze wzrostu cen energii elektrycznej. Mniej będzie 

na działalność ale nie zostanie sam przy podwyżce energii elektrycznej.  

 

Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków Biuro Architekta Miasta 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 44-10/177-42/2022 
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 PUNKT 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen 

i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk nr 1439 

 _______________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1439 – Sprawa : BRMG.0006.284.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.11.2022r.) 

 

Dorota Głodek – Kierownik Działu Administracji Hevelanium 

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 44-10/178-43/2022 

 

PUNKT 4 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii 

Mobilności Aktywnej – druk nr 1482  

________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1482 – Sprawa : BRMG.0006.327.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.11.2022r.) 

 

Anna Bućko – Wydział Gospodarki Komunalnej 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 44-10/179-44/2022 
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PUNKT 5 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Wojciecha Kiedrowskiego 

– druk nr 1471 

________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1471 – Sprawa : BRMG.0006.316.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.11.2022r.) 

 

Beata Czerniewicz – Wydział Geodezji 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 44-10/180-45/2022 

 

PUNKT 6 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Stanisława Kaima – druk 

nr 1472 

________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1472 – Sprawa : BRMG.0006.317.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24.11.2022r.) 

 

Agata Lechowska – Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych  

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 44-10/181-456/2022 
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 PUNKT 7 

Ustalenie trybu pracy komisji. 

_________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Wyjaśnił Radnym o aktualnych zmianach w przepisach i zaproponował dwie uchwały. 

Jedna dotyczyła obradowania komisji do końca kadencji w trakcie obowiązywania stanu 

epidemii lub podejmowanie uchwały na każdym posiedzeniu komisji. Zapytał członków 

komisji o opinie. Wszyscy Radni wyrazili poparcie dla podjęcia uchwały do końca kadencji 

( podjęta uchwała poniżej) 

 

Uchwała Nr 1 

Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 23 listopada 2022 roku 

 w sprawie ustalenia zdalnego trybu obradowania 

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Komisja Kultury i Promocji postanawia obradować w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość do zakończenia aktualnej kadencji Rady Miasta Gdańska  

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia zdalnego trybu 

obradowania. 

 

PUNKT 8 

 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

_________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Omówił korespondencję.  

Poinformował o dotacjach. 

Pisma dot. nazwania nazwy ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza. Projekt uchwały w tej 

sprawie na wniosek został zdjęty. 

Pismo z Polskiej Filharmonii Bałtyckiej- skierowane zostało także do Prezydent Miasta  

i wyszła odpowiedź. 

 



7 

 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Wyjaśniła jak odbywają się konkursy i zdziwiło ich stanowisko dyrektora. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Uważa, że Filharmonia Bałtycka jest pięknym miejscem i jest to zasługa dyrektora. 

 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zgodziła się, że o zasługach dyrektora można by długo rozmawiać ale wątpliwość 

dotyczyła procedury. 

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo, sprawdził 

obecność  i zamknął obrady o godz. 14:40. 

 

 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

   /-/ Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


