Protokół nr 33 /2005
z
Posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska
w dniu 24 marca 2005 r.

W czwartek, w siedzibie Zespołu Cappella Gedanensis przy ul. Nowe
Ogrody 35 w Gdańsku, o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji
Kultury Rady Miasta Gdańska.
Lista obecności członków i uczestniczących w posiedzeniu Komisji
stanowi - załącznik nr 1 do protokółu.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Gleinert.
Powitał

wszystkich

uczestniczących

w

posiedzeniu.

Szczególne

serdecznie powitał gospodarzy spotkania, którzy reprezentowani byli
przez dyrektora artystycznego prof. Alinę Kowalską - Pińczak i dyrektora
Marka

Więcławka.

Z

powodów

rodzinnych,

w

posiedzeniu

nie

uczestniczyła p. dyrektor Maria Okonek, której nieobecność wyjaśniono
(choroba matki).
Na początku Przewodniczący zaproponował uzupełnienie porządku
obrad o projekt uchwały w sprawie usadowienia kamiennego obelisku
poświęconego Jankowi Kupale u zbiegu ulic Kupały i Mściwoja
w Gdańsku Oliwie

- Druk Nr 1322, który wpłynął do Komisji po

przekazaniu porządku obrad.
PowyŜszą propozycję przegłosowano: 1 osoba wyraziła swój sprzeciw
przy 5 głosach „za” przyjęto zaproponowany porządek obrad wraz
z uzupełnieniem o Druk Nr 1322.
Procedowano według następującego porządku obrad:
1. Omówienie działalności Zespołu Muzyki Dawnej Cappella
Gedanensis.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

• w sprawie usadowienia kamiennego obelisku poświęconego
Jankowi Kupale u zbiegu ulic Kupały i Mściwoja w Gdańsku Oliwie.
Druk Nr 1322
• Zmiany uchwały Nr LXII/456/93 Rady Miasta Gdańska z dnia
06 kwietnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
Druk Nr 1243+autopoprawka
• Ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w roku
budŜetowym 2005 dla parafii p.w. św. Bartłomieja i Opieki
Najświętszej Marii Panny

Druk Nr 1246

• zmiany nazwy części ulicy - Jana Kanapariusza

Druk Nr 1261

• nadania nowej nazwy – Hiacyntowa .

Druk Nr 1262

• nadania nowej nazwy ulicy - ŁyŜwiarska

Druk Nr 1263

• nadania nowej nazwy ulicy - Saneczkarska

Druk Nr 1264

• zmian w załączniku do Uchwały Rady Miasta Gdańska
Nr XXIII/689/04 z 29 kwietnia 2004 r. o przyjęcie Programu
Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku – Lokalnego
Programu Rewitalizacji

Druk Nr 1266

• Ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w 2005 roku dla
Polskiej Akademii Nauk oraz wyraŜenia woli udzielenia poŜyczki.
Druk Nr 1271
3. Omówienie korespondencji i wolne wnioski.
- załącznik nr 2 do protokółu.

Na początku Przewodniczący poinformował o przyjętej przez Komisję
w roku 2005 zasadzie odbywania większości posiedzeń w instytucjach
Kultury w celu poznania warunków ich funkcjonowania.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie „1” – omawiano
działalność Zespołu Cappella Gedanensis.
Przekazano wszystkim Członkom uczestnikom posiedzenia szczegółowe
sprawozdanie z działalności artystycznej Cappelli Gedanensis - za sezon
artystyczny 2004 r., a w skrócie przybliŜyli te działania obecni dyrektorzy
Cappelli wymienieni wcześniej.
Zadania statutowe Cappelli realizowane były poprzez działalność
koncertową w kraju i zagranicą, audycje szkolne, promocje młodych
twórców, oprawę uroczystości miejskich, koncerty
dzieci

z

domów

dziecka

oraz

organizację

charytatywne dla
Międzynarodowego

Seminarium Skrzypcowego i Festiwalu Gdańska Wiosna.
W 2004 r. odbyło się 78 koncertów. W koncertach uczestniczyło 21 300
publiczności.
Największym wydarzeniem realizowanym w pierwszej połowie sezonu
artystycznego jest Festiwal Gdańska Wiosna. Impreza, która na stałe
wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych. Projekt ten dotyczył
organizacji 18 koncertów z udziałem gwiazd zagranicznych oraz
gdańskiego środowiska muzycznego, co spowodowało integrację wielu
instytucji

artystycznych

współpracy

nad

pozyskujących

realizacją

tego

nowe

doświadczenia

przedsięwzięcia.

Obok

we

Cappelii

Gedanensis – głównego organizatora Festiwalu Gdańska Wiosna,
uczestniczyły

takŜe

instytucje

artystyczne:

Filharmonia

Bałtycka,

Państwowa Opera Bałtycka oraz Akademia Muzyczna, Uniwersytet
Gdański reprezentowany przez chór UG.
Mówiono równieŜ na temat realizowanego przez Zespół repertuaru,
z wyraźnym kierunkiem na nurt barokowy - cieszący się duŜym
powodzeniem i zainteresowaniem w Europie, współpracy z muzykami
światowej sławy, koncertach zagranicznych, podejmowanych działaniach
edukacyjnych i promocji młodych muzyków, brakach kadrowych

(konieczność dokoptowywania muzyków - zawierania umów zleceń), a
takŜe na temat rozpoczętych projektów, nagrań (dedykacja dla Rady
Miasta „Kantaty” Telemana) cykli koncertów dla laureatów Nagród
Prezydenta Gdańska (co miesiąc koncert), planach na rok bieŜący
(udziału w otwarciu roku polskiego w Hamburgu - 9 maja br,) jak równieŜ
o bardzo istotnym braku instrumentu muzycznego – organów
przenośnych (jeden instrument na WybrzeŜu - własność

dyrektora

Romana Peruckiego - wadliwie funkcjonujący), a takŜe obchodach 25
lecia działalności przypadających na rok

2006 i

koniecznością

zarezerwowania środków na ten cel w budŜecie roku 2006.
Członków Komisji (p. radna B. Meyer) interesował budŜet Zespołu
i kształtowanie się dochodów. Zespół nie ma zadłuŜenia. Dochody
własne kształtują się w granicach 25%. Wcześniejsze zadłuŜenie zostało
zlikwidowane.
Pan dyrektor Marek Więcławek mówił o działaniach podejmowanych w
celu zwiększenia dochodów (szukanie sponsorów, otrzymywana pomoc
finansowa takŜe w naturze) i pomysłach programowych.
Zgłosił powaŜny problem zaciekającego dachu i konieczności
przeprowadzenia

remontu

w

celu

wyeliminowania

zacieków.

Komisja zwiedzała obiekt i widzi konieczność przeprowadzenia
przedmiotowego remontu w celu zatrzymania niszczenia obiektu
(niedawno przeprowadzono odnowienie pomieszczeń).
Na temat konieczności przeprowadzenia tego remontu Komisja
wypowie się w piśmie skierowanym do Pana Prezydenta Szczepana
Lewny.
Podniesiono sprawę (p. radna ElŜbieta Grabarek-Bartoszewicz)
wkomponowania logo Zespołu w herb Miasta, w celu zaznaczenia
przynaleŜności
i

do

Miasta,

szczegółowego programu

pozyskania

środków

na

remont

Festiwalu Gdańska Wiosna, a takŜe

potrzeby zwiększenia obsady i rezerwy środków, którą moŜna by
przeznaczyć na remont (p. radny Janusz Kasprowicz) – w odpowiedzi
p. dyrektor Bongowski stwierdził, Ŝe na dzień dzisiejszy takie są
moŜliwości

finansowe

Miasta,

a

Komisja

moŜe

wnioskować

o zwiększenie środków na kulturę.
Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność wcześniejszego
przedłoŜenia planu obchodów jubileuszu 25 lecia (wraz z kosztorysem)
w celu ich zatwierdzenia juŜ przy konstruowaniu budŜetu 2006 r. a takŜe
wspomniał o powstającym od kwietnia tematycznym kulturalnym
programie telewizyjnym (jeden dzień przeznaczony na muzykę)
i pojawiających się moŜliwościach reklamy i współpracy z TV.
Na koniec tej części obrad Przewodniczący złoŜył podziękowania
Zespołowi za dotychczasowa 24 letnią działalność. Zapewnił, iŜ Komisja
będzie wspierała działania Cappelli

i złoŜył obietnicę pomocy w

omówionych, problemowych kwestiach.
Sprawozdanie wraz z wykazem zrealizowanych imprez w 2004
roku stanowią załącznik Nr 3 do protokołu.

Następnie przystąpiono do „2” punktu obrad – omówienia
projektów uchwał.

Druk Nr 1322 –
projekt dot. usadowienia kamiennego obelisku poświęconego Jankowi
Kupale u zbiegu ulic Kupały i Mściwoja w Gdańsku Oliwie postanowiono
wznieść na wniosek Konsula Generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku
( finansowane przez Konsulat).
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez p. Ryszarda
Bongowskiego –dyrektora Biura Prezydenta i przeprowadzonej dyskusji

na temat prawidłowej pisowni w tytule uchwały imienia Kupały, a takŜe
poszerzenia treści (w celach edukacyjnych) tablicy o zapisy dat urodzin
i śmierci Janki Kupały przeprowadziła głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały Komisja głosowała
jednogłośnie
PowyŜsze

uzupełnienia,

po

konsultacji

z

Konsulatem

Republiki

Białoruskiej, winny być wniesione na sesję Rady Miasta w formie
autopoprawki.
OPINIA NR

137/ 33 /2005

- załącznik Nr 4 do Protokołu

Druk Nr 1243 + autopoprawka
dot. zmiany uchwały Nr LXII/456/93 Rady Miasta Gdańska z dnia
06 kwietnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
W imieniu wnioskodawcy projekt uchwały, bez autopoprawki, przedstawił
jeden z wnioskodawców - p. radny Janusz Kasprowicz, a treść
autopoprawki odczytał Przewodniczący Komisji p. Tadeusz Gleinert.
Pan Janusz Kasprowicz przedstawił uzasadnienie przedmiotowego
projektu
Pani radna B. Meyer wnioskowała o doprecyzowanie projektu – brak
jednoznacznego uzasadnienia.
Pan radny M. Lisicki uwaŜa projekt w takiej postaci za bezsensowny.
Uznaje, Ŝe kaŜdą uchwałę (jeśli nie spełnia kryteriów regulaminowych)
moŜna oddzielnie uchylić jak teŜ indywidualnie rozpatrywać wyróŜnienie.
Radni p. p. R. Olszewski, J. Kasprowicz i E. Grabarek-Bartoszewicz
uwaŜają, Ŝe jest to projekt porządkujący zasadę przyznawania

wyróŜnienia tym najwyŜszym tytułem. Nie naleŜy roztrząsać jego
zasadności tylko poddać projekt pod głosowanie.
Pan radny M. Lisicki, w kontekście tego projektu,

zapytuje o postać

wyróŜnionego tym tytułem płka Kuklińskiego i prosi o jasną odpowiedź!
Po wnikliwej dyskusji i przeprowadzonym głosowaniu projekt uchwały
3 głosami za, 3 głosami przeciw „0” wstrzymujących się

-

nie

uzyskał pozytywnej opinii Komisji.
OPINIA NR 130/ 33 /2005 - załącznik Nr 5 do protokołu

Druk Nr 1246 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w roku
budŜetowym 2005 dla parafii p.w. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej
Marii Panny.
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień p. Janusza Tarnackiego z Wydziału
Urbanistyki i Architektury i Ochrony Zabytków na temat zasadności
udzielenia poŜyczki finansowej (Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot poŜyczki juŜ w ubiegłym roku:
uległ

zmianie

harmonogram

prac

konserwatorsko-remontowych)

przeprowadziła głosowanie:
5 głosami za, przy 1 głosie sprzeciwu, bez głosu wstrzymującego się

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
OPINIA NR

131 / 33 /2005 – załącznik Nr 6 do protokołu

Druk Nr 1261 –
W sprawie . zmiany nazwy części ulicy - Jana Kanapariusza (autora
pierwszej pisanej wzmianki o istnieniu Gdańska).
Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia (pominięto upamiętnienie postaci
przy obchodach 1000 - lecia Gdańska) do przedstawionego projektu
uchwały

przez dyrektora Wydziału Geodezji – p. Bogumiła Koczota

i przeprowadzonej dyskusji: 4 głosami „za”, 1 głosie przeciwnym,
1 głosie wstrzymującym się
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
OPINIA NR

132 / 33 /2005 – załącznik Nr 7 do Protokołu

Druk Nr 1262
do projektu uchwały w sprawie
Hiacyntowa.

Komisja

po

nadania nowej nazwy ulicy –

wysłuchaniu

uzasadnienia

(nawiązanie

tematyczne do klucza ulic na tym obszarze)do przedstawionego projektu
uchwały przez dyrektora Wydziału Geodezji –p. Bogumiła Koczota
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały
OPINIA NR 133/ 33/2005 – załącznik Nr 8 do protokołu.

Druk Nr 1263
do projektu uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy – ŁyŜwiarska.
Komisja po zreferowaniu projektu uchwały (nawiązuje tematycznie do
przyjętego klucza ulic) przez dyrektora Wydziału Geodezji - p. Bogumiła
Koczota jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt
uchwały.

OPINIA NR

134 / 33 /2005 – załącznik Nr 9 do Protokołu

Druk Nr 1264
do projektu uchwały w sprawie

nadania nowej nazwy ulicy –

Saneczkarska. Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia (nawiązuje do
przyjętego na tym obszarze klucza) do przedstawionego projektu
uchwały przez dyrektora Wydziału Geodezji – p. Bogumiła Koczota
i przeprowadzonej dyskusji:
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.
OPINIA NR

135/ 33 /2005 – załącznik Nr 10 do Protokołu.

Druk Nr 1266
do projektu uchwały w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Rady
Miasta Gdańska Nr XXIII/689/04 z 29 kwietnia 2004 r. o przyjęcie
Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia do przedstawionego projektu
uchwały (program wymaga aktualizacji mającej na celu wpisanie do
niego

nowych

projektów

–

mieszczących

się

w

granicach

rewitalizowanego programu. Wpisanie rewitalizacji dworu z parkiem,
stwarza szanse na pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Program otwarty. Formuła pozwala na dopisywanie projektów.) przez
p. Grzegorza Lachmana z Biura Rozwoju Gdańska - Zespołu
Dziedzictwa Kulturowego i Rewitalizacji przeprowadziła głosowanie:
5 głosami „za”, bez głosu sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały

OPINIA NR

136 / 33/2005 – załącznik Nr 11 do Protokołu

Druk Nr 1271
do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki
udzielonej w 2005 roku dla Polskiej Akademii Nauk oraz wyraŜenia woli
udzielenia poŜyczki.
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień udzielanych przez p. Ryszarda
Bongowskiego - dyrektora Biura Prezydenta i Przewodniczącego Komisji
p. Tadeusza Gleinerta na temat konieczności udzielenia przedmiotowej
poŜyczki (przeprowadzenie rozległych prac remontowych, modernizacja
siedziby Biblioteki)
5 głosami za, bez sprzeciwu, przy 1 głosie wstrzymującym się
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
OPINIA NR

129/ 33 /2005- załącznik Nr 12 do Protokołu.

Ad. 3
Po zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w ostatniej części
posiedzenia omówiono korespondencję i wolne wnioski.
- Pani radna B. Meyer nawiązała do środków, o które wnioskowała
Komisja, na remont Filii Biblioteki Nr 1 przy ul Grunwaldzkiej – zwracając
się z wnioskiem o przypomnienie i zapytanie na jakim etapie jest
sprawa?
Przewodniczący wyjaśniał, iŜ wiadomo Mu, Ŝe Pan Skarbnik porządkuje
wszystkie wnioski - między innymi i ten, ale w piśmie, które wystosuje
zwróci się z zapytaniem i ponaglającą prośbą w sprawie.

- Do zaopiniowania wpłynęło pismo p. Janusza Jaśkowskiego,
który zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta o przywrócenie
pamiątkowej tablicy (informującej społeczeństwo o produkcji mydła ze
szczątków ludzkich w latach 40-tych ubiegłego wieku) „Ludzie ludziom
zgotowali ten los” ukradzionej w maju 2004 roku, zamontowanej na
ścianie budynku Anatomii Akademii Medycznej.
Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z jego treścią.
Ustalono, iŜ opinia Komisji w sprawie
Prezydentowi.

-

Do

zostanie przedstawiona Panu

- załącznik Nr 13 do Protokołu

wiadomości

Komisji

wpłynęło

pismo

Klubu

„śak”

przedstawiające sytuację faktyczną i prawną jaka powstała w związku
z decyzją Komendanta Miejskiego StraŜy PoŜarnej w Gdańsku
dotyczącą konieczności zapewnienia min. 15 minutowej odporności
ogniowej ścianki działowej pomiędzy salą teatralną, a holem.
O problemie Komisja została poinformowana na posiedzeniu, które miało
miejsce w Klubie w lutym br.
Sprawą zajmuje się Pan Prezydent.

- załącznik Nr 14 do Protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała: Regina Zarzycka.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Gleinert

