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BRMG.0012.109.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 45-11/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 14 grudnia 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

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

 

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. Przedstawił proponowany porządek obrad. 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1492 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska- druk nr 1493 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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 PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1492 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1492 – Sprawa: BRMG.0006.337.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 15.12.2022r.) 

 

Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Zapytał o realizację projektu dzielnicy Wrzeszcz Górny czy nie było chętnych czy może 

realizacja tego projektu napotkała problemy. 

 

Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

Odpowiedziała, że trudno jest jej odpowiedzieć ale zorientuje się i da znać.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 45-11/182-47/2022 

 

    PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska- druk nr 1493 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1493 – Sprawa : BRMG.0006.338.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 15.12.2022r.) 

 

Agnieszka Trojanowska - Wydział 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 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 45-11/183-48/2022 

 

PUNKT 3 

 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

_________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący komisji 

Omówił korespondencję.  

Poinformował o dotacji. 

Pismo od Posła oraz Wicewojewody Pomorskiego dot. upamiętnienia Związku Polaków  

w Niemczech. 

 

Łukasz Bejm – członek komisji 

Odniósł się do pisma od Wicewojewody i powiedział, że nie ma jak się odnieść do tego 

pisma w sposób formalny ponieważ komisja otrzymała je tylko informacyjnie. 

 

Monika Mazurowska – przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Aniołki 

Zapytała o maila, którego wysłała w sprawie zmiany nazwy parku zielonego. Wyjaśniła, że 

toczy się pozytywnie procedura zmiany nazwy parku zielonego i będzie patron tego parku 

– Daniel Gralat. Dodała, że otrzymali pismo w tej sprawie.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że komisja zazwyczaj opiniuje projekty uchwał, które wpływają. 

 

Monika Mazurowska – przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Aniołki 

Dodała, że w piśmie jest informacja, że prosi się o złożenie wniosku o nadanie nazwy  

w celu przygotowania uchwały  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Poinformował, że sprawdzi co dzieje się w tej sprawie. 

 

Monika Mazurowska – przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Aniołki 

Powiedziała, że chciałaby zainteresować osobą Daniela Gralata i można byłoby 

zorganizować akcję propagująca dla mieszkańców. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Odpowiedział, że jest jak najbardziej za ale chce wszystko sprawdzić w Wydziale Geodezji.  

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo, sprawdził 

obecność  i zamknął obrady o godz. 13:50. 

 

 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

    /-/  Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


