Protokół nr 35 /2005
z
Posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska
w dniu 12 maja 2005 r.

W siedzibie Rady Miasta Gdańska, w czwartek, w sali 007 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.
Do przedstawionego porządku obrad nie było uwag i przyjęto go jednogłośnie.
Obradowano według następującego porządku obrad:
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
•

•
•

•
•

W sprawie 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 1367
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005
Druk Nr 1375
Zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2005-2009
Druk Nr 1379
Nadania nowej nazwy ulicy – Stanisława Dąbka
Druk Nr 1380

Nadania nowej nazwy ulicy - Tadeusza Bramińskiego
Druk Nr 1381
2. Omówienie korespondencji i wolne wnioski.
•

- załącznik nr 2 do protokółu.
Przystąpiono do omawiania projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad:

Druk Nr 1367
•

W sprawie 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

Z uwagi na brak wnioskodawcy – referenta Komisja postanowiła (wniosek
formalny: 3 głosy „za” przeciw „1” przy „3” wstrzymujących się) odstąpić od
opiniowania powyższego projektu uchwały.
O swojej decyzji Komisja poinformuje Przewodniczącego Rady Miasta stosownym
pismem.

- załącznik nr 3 do protokółu.

Druk Nr 1375
•

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok
2005

W imieniu wnioskodawcy projekt

uchwały (z zakresu Kultury) przedstawiła

p. Maria Wonerska – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego, która
poinformowała, że zawiera on wiele zmian Głównie dotyczą one:
• w zadaniach bieżących:
- remontu zabytkowej konstrukcji dachu wraz ze stropem budynku, gdzie mieści
się Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia” – 94 508 zł. (w wyniku odkrywania
kolejnych konstrukcji zaistniała konieczność zmiany sposobu wykonania stropu
z drewniano-stalowego na stalowo-żelbetowy z zachowaniem unikatowej
konstrukcji wieszakowej dachu, na zwiększony zakres robót zabezpiecza się
powyższe środki.
• na utrzymanie dróg gminnych – 5 080 000 zł zgodnie z postulatami radnych
dot. realizacji zadań związanych z przygotowaniem miasta do obchodów XXVlecia „Solidarności”-.
• utrzymanie zieleni - 200 000 zł. (zagospodarowanie otoczenia rzeźby

„Kwiat Życia i Pokoju” stojącej na zieleńcu w rejonie Teatru Wybrzeża gdzie
w sierpniu br. planowana jest uroczystość związana z rocznicą zrzutu bomby
atomowej na Nagasaki.
• zakup flag i uchwytów do flag, uzupełnienie tablicy pod Pomnikiem
Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności - 70 000 zł.
• zwiększa się o 250 000 zł plan wydatków na działania promocyjne
i reklamowe (Dni Zatoki Gdańskiej, obsługa

studyjnych dziennikarzy

podczas obchodów XXV lecia, udział Miasta w edycji wystawy
„BALTEXPO,

druk

materiałów promocyjnych i gadżetów, promocja

w związku z wydaniem i reklamą płyt VCD z filmem dokumentalnym
„O nas i za nas” upamiętniającym pielgrzymkę Ojca Św. Jana Pawła II na
Pomorzu).
• zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł w Biurze Prezydenta
(500 000 dotacja dla Muzeum Historycznego na kolejny etap prac w Twierdzy
Wisłoujście – wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z toaletami i 500 000 zł
dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ; środki na pokrycie
zaległych wynagrodzeń dodatkowych tzw.”13” pracowników WiMBP, pokrycie
kosztów sądowych związanych z dochodzeniem praw pracowniczych z tym
związanych.
• 40 000 zł na dotacje dla Miejskiego Domu Kultury, współuczestniczącego w
realizacji międzynarodowego projektu kulturalnego pt. „Nie-Tolerancja”.
Projekt przygotowywany jest we współpracy z instytucją QUARTIER z Bremy
(premiera przewidywana w czerwcu br. Do tej części wyjaśnień Pani Radna
Barbara Meyer postawiła pytanie odnośnie środków rezerwowanych dla
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wciąż, zdaniem Pani Radnej,
brakuje w budżecie środków na dokończenie remontu w Bibliotece i na
Pracownię Komiksową?
- Pan radny Ryszard Olszewski zapytał na jakim etapie jest sprawa remontu
dachu w siedzibie Cappelli Gedanensis?

Przewodniczący wyjaśnił, że wystosował pismo w sprawie środków dla
Biblioteki , a także do Prezydenta Szczepana Lewny w sprawie remontu dachu.
Środki dla Biblioteki mają być przekazane przez Wydział Inwestycji
i Remontów. Ma takie zapewnienie. Będzie czuwał nad ich przekazaniem.
- Pani Radna Meyer poprosiła, ażeby do następnego posiedzenia Komisji
sprawa była wyjaśniona.
- W sprawie procesów dot. niewypłaconych „13” wypowiadała się również
p. radna Grabarek-Bartoszewicz. Ustawodawca zlikwidował trzynaste pensje.
Dyrektorzy niektórych instytucji - ich należności - nie wypowiedzieli, stąd
zaistniały obowiązek ich wypłaty i konieczność zabezpieczenia środków
w budżecie, w przypadkach przegranych procesów.
Zasadność ich wypłat rozstrzygnie sąd - stwierdza w konkluzji p. radny
Arkadiusz Rybicki.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 6 głosami „za”,

bez

sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się - projekt uzyskał pozytywną opinię
Komisji.
OPINIA NR 144/ 35 /2005

- załącznik Nr 4 do Protokołu

Druk Nr 1379
do projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska
na lata 2005.

Projekt przedstawiła p. Izabela Kuś z Wydziału Programów Rozwojowych.
Wprowadza się zmiany w planie inwestycyjnym na lata 2005-2009 związane
z zadaniami aplikującymi o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR i SPO - Transport. Zmiany mają na celu
dostosowanie harmonogramów finansowania przedsięwzięć do zakresów i wartości
określonych

we

wnioskach

aplikacyjnych m.

innymi

projektu

Centrum

„HEWELIANUM”: Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku.
Etap I.

Konieczność dokonania zmian wynika ze zmniejszenia wielkości przyznanego
dofinansowania z funduszu ZPORR oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia
zadania. Udokumentowanie zabezpieczenia środków własnych Miasta niezbędnych
do realizacji wnioskowanych projektów, zgodnie z wymogami przepisów UE,
warunkuje podpisanie umów o dofinansowanie projektów wymienionych w tej
uchwale.
Wprowadzone zmiany wymagają przesunięcia na kolejne lata środków budżetu
miasta zarezerwowanych dla projektów i powoduje uwolnienie środków budżetu
2005 r. W związku z tym, w ramach części uwolnionych środków, proponuje się
uruchomienie od 2005 r. inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym na lata
2005-2009 do rozpoczęcia po roku 2006. Do przyspieszenia wytypowane zostały
zadania posiadające opracowaną dokumentację techniczną. przygotowane do
realizacji. Pozostałą kwotę przeznacza się na większe zaawansowanie zadań
będących w realizacji.
Po wysłuchaniu udzielonych wyjaśnień przeprowadzono głosowanie: 5 osób
poparło projekt i przy 1 głosie przeciwnym zaopiniowano pozytywnie projekt
uchwały.
OPINIA NR 145 / 35 /2005

- załącznik Nr 5 do Protokołu

Druk Nr 1380
•

Nadania nowej nazwy ulicy – Stanisława Dąbka

Projekt uchwały referował p. Bogumił Koczot - dyrektor Wydziału Geodezji.
Projektowana nazwa ul. Stanisława Dąbka nawiązuje tematycznie do przyjętego na
tym obszarze klucza od nazwisk oficerów Wojska Polskiego związanych z obroną
wybrzeża 1939 r. oraz zasłużonych oficerów Polskiej Marynarki Wojennej tj. Józefa
Unruga, Jerzego Świrskiego, Kazimierza Porębskiego, Aleksandra Dulin^a
i Wacława Kłoczkowskiego, Jerzego Zwierkowskiego, Michała Borowskiego

i Konstantego Bergiela.

Przedstawił krótko charakterystykę pułkownika.

Stanisława Dąbka.
Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia

do przedstawionego wyżej projektu

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
OPINIA NR 146 /35/2005

- załącznik Nr 6 do Protokołu

Druk Nr 1381
•

Nadania nowej nazwy ulicy - Tadeusza Bramińskiego

Projekt uchwały referował p. Bogumił Koczot - dyrektor Wydziału Geodezji.
Projektowana nazwa ul. Tadeusza Bramińskiego

nawiązuje tematycznie do

przyjętego na tym obszarze klucza od nazwisk oficerów Polskiej Marynarki
Wojennej

tj. Józefa Unruga, Jerzego Świrskiego, Kazimierza Porębskiego,

Aleksandra Dulin^a i Wacława Kłoczkowskiego, Jerzego Zwierkowskiego, Michała
Borowskiego i Konstantego Bergiela. Zamyka się tą ulicą kompleks ulic związanych
tematycznie z Marynarką Wojenną. Przedstawiono zasługi komandora Tadeusza
Bramińskiego.
Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia

do przedstawionego wyżej projektu

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
OPINIA NR 147 /35/2005

- załącznik Nr 7 do Protokołu

Ad. 3
Po zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w ostatniej części posiedzenia
omówiono korespondencję.
- Od Przewodniczącego Rady p. Bogdana Oleszka do Komisji wpłynął
wniosek Pani Marii Chodakowskiej zam. przy ul. Zamenhofa w Gdańsku
o uczczenie pamięci dra med. Bernarda Filarskiego (najwybitniejszego działacza

Polonii gdańskiej) poprzez nazwanie jednej z nowopowstających ulic miasta jego
imieniem. Przewodniczący zapoznał Komisję z treścią wniosku. Postanowiono
przekazać go zgodnie z kompetencjami p. Prezydentowi Miasta wraz z pełnym
poparciem Komisji Kultury.
Pismo stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

- Prezydent Miasta Paweł Adamowicz wystosował do Przewodniczącego
Rady zaproszenie na spotkanie z delegacją Rady i Urzędu Miasta Hanzeatyckiego
Visy (Szwecja) w dniu 17 maja o godz. 13.oo w siedzibie Rady.
Ustalono, że w powyższym

spotkaniu wezmą udział: p. T. Gleinert,

p. B. Meyer, p. J. Kasprowicz, p. M. Lisicki, p. R. Olszewski.
Delegacja zainteresowana jest sprawami ochrony zabytków oraz rozwoju
przestrzennego i urbanistycznego w Gdańsku i Regionie. Z uwagi na tematykę
spotkania do udziału zaproszono m. innymi przedstawicieli Komisji Kultury.
Pismo stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.
- Do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło - do wiadomości - pismo od
Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis skierowane do
Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza nawiązujące do wydanej przez
Urząd Miejski broszury „Budżet Gdańska 2005 – na co wydajemy nasze pieniądze”.
W piśmie tym dyrektor Scholi p. Jan Łukaszewski zdecydowanie nie zgadza się
z treściami przedstawionymi w powyższej broszurze. Uznaje, iż zawarte w niej
informacje „mijają się z prawdą i budują fałszywy obraz

instytucji…”

Przewodniczący zapoznał Komisję z treścią pisma, które stanowi załącznik Nr 10

do Protokołu.

- Kolejno głos zajęła p. Karin Moder z Referatu Kultury i wspomniała, że
30 maja mija termin składania wniosków o nagrody

dla Młodych Twórców

w dziedzinie Kultury.
- Pani radna Grabarek pyta czy jest już taka lista twórców na ten rok?
- „Jeszcze nie” stwierdziła Pani Moder. Z 5-letniej praktyki wynika, że
wnioski te wpływają na koniec terminu i krytycznie oceniła tę praktykę.
- Pan radny J. Kasprowicz pyta o przedmiotową Uchwałę Rady Miasta,
Regulamin, a także o terminy składania wniosków o wyróżnienie Medalami Rady
Miasta. Wyjaśnień udzielał Przewodniczący Komisji (uchwała dot. Młodych
twórców została podjęta w 2000 r., ze zmianami w 2001 r. ).
- Pani Radna Grabarek poinformowała członków Komisji o odpowiedzi,
którą otrzymała na skierowane zapytanie dotyczące populacji małp w 2004 r. w
Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i przekazała Członkom Komisji do wiadomości.
– załącznik Nr 11 do Protokołu.
Na zakończenie przekazano Członkom Komisji zaproszenia na wystawę
z okazji 25-lecia powstania Związku Nowej Hanzy - 21 maja do Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej i na Spotkania Międzynarodowe z Twórczym
Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (w dniach 20 – 22 maja) załącznik Nr 12 do Protokołu.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała: Regina Zarzycka.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Gleinert

