Pr otokół Nr
Z posiedzenia Komisji Kultur y Rady Miasta Gdańska
W dniu 25 maja 2006 o godz. 8.30 w sali nr 007 Nowego Ratusza w
Gdańsku, pr zy ul. Wały J agiellońskie 1.

Obecni: wg załączonych list obecności.

Pr zewodniczący Tadeusz Gleiner t powitał pr zybyłych na posiedzenie gości
or az r adnych i zapr oponował następujący por ządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie udzielenia dotacji
celowej na pr ace konser wator skie, r estaur ator skie i r oboty budowlane pr zy
zabytku wpisanym do r ejestr u zabytków  1894.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
2.Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie szczegółowych zasad i
tr ybu pr zyznawania jednor azowego Stypendium Kultur alnego Miasta
Gdańska – dr uk nr 1864.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
3.Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wyr ażenia zgody na
udzielenie par afii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Br ata Alber ta z siedzibą w
GdańskuPr zymor zu pr zy ul. Olsztyńskiej 2, bonifikaty od ceny spr zedaży
gr untu, położonego w

GdańskuPr zymor zu, pr zy ul. Olsztyńskiej 2,

stanowiącego własność gminy miasta Gdańska – dr uk nr 1876.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
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4.Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wyr ażenia zgody na
udzielenie dla Kościoła Par afialnego Zmar twychwstania Pańskiego z
siedzibą w GdańskuWr zeszczu pr zy ul. Gomółki 11/13, bonifikaty od ceny
spr zedaży

gr untu niezabudowanego, położonego w Gdańsku w obr ębie

ulic: Mikołaja gomółki i J ana Kiepur y, stanowiącego własność gminy
miasta Gdańska –dr uk 1877.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
4.Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wyr ażenia zgody pr zez
Radę Miasta Gdańska na udzielenie

pomocy finansowej jednostce

samor ządu ter ytor ialnego celem pr owadzenia wspólnej polityki kultur alnej
Miasta – dr uk nr 1895 + autopopr awka Pr ezydenta Miasta Gdańska

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
5.Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie zmiany uchwały w
spr awie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na r ok 2006 – dr uk nr 1889.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
6. Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wzniesienia pomnika
„Tym co nie wr ócili z mor za” – dr uk nr 1892.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
7. Spr awy wniesione, wolne wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia został przyjęty 6 głosami – jednogłośnie.
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PUNKT 1
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie udzielenia dotacji
celowej na pr ace konser wator skie, r estaur ator skie i r oboty budowlane pr zy
zabytku wpisanym do r ejestr u zabytków  1894.
Janusz Tarnacki – WUAiZ

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. W dniu 23 maja 2006 roku
miał miejsce pożar Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku. Wobec
wyjątkowej wartości historycznej, naukowej i artystycznej tak Kościoła jak i
wyposażenia jego wnętrz

konieczna

jest natychmiastowa realizacja prac

zmierzająca do likwidacji skutków pożaru.
Udziela się dotacji celowej Klasztorowi OO. Karmelitów na prace związane z
likwidacją skutków pożaru Kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku, bieżącym
zabezpieczeniem Świątyni oraz na wykonanie dokumentacji niezbędnych dla
realizacji powyższych prac, w wysokości 1 000 000zł.

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
OPINIA KOMISJ I:

Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 5 głosami za, pr zy 1
wstr zymującym się, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.
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PUNKT 2
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie szczegółowych zasad i
tr ybu pr zyznawania jednor azowego Stypendium Kultur alnego Miasta
Gdańska – dr uk nr 1864.
Andrzej Trojanowski – dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. w związku z realizowaną
przez Urząd Miejski w Gdańsku polityką jakości wprowadzono modyfikacje i
udogodnienia dla klienta do Regulaminu

Przyznawania jednorazowego

Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.
Stypendium Kulturalne przyznaje się osobom zajmującym się twórczością
artystyczną,

upowszechnieniem i ochroną

dóbr

kultury

na

realizację

przedsięwzięcia kulturalnego.
Wnioski stypendialne rozpatruje komisja Stypendialna, liczbę członków tej
komisji oraz skład ustala

Prezydent Miasta Gdańska w drodze odrębnego

Zarządzenia.

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
OPINIA KOMISJ I:

Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 6 głosami za –
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.
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PUNKT 3
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wyr ażenia zgody na
udzielenie par afii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Br ata Alber ta z siedzibą w
GdańskuPr zymor zu pr zy ul. Olsztyńskiej 2, bonifikaty od ceny spr zedaży
gr untu, położonego w

GdańskuPr zymor zu, pr zy ul. Olsztyńskiej 2,

stanowiącego własność gminy miasta Gdańska – dr uk nr 1876.
Tomasz Lechowicz – Wydział Skarbu

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. Parafia RzymskoKatolicka
p.w. św. Brata Alberta z siedzibą w Gdańsku – Przymorzu przy ul. Olsztyńskiej
2 wystąpiła o uregulowanie stanu prawnego terenu przykościelnego, zgodnego
ze stanem faktycznego użytkowania na gruncie, położonego przy ul.
Olsztyńskiej 2. Prezydent Miasta Gdańska
Miasta

Gdańska

może udzielić, za zgodą

Rady

bonifikaty od ceny sprzedaży, kościołom i związkom

wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności
sakralnej.

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
OPINIA KOMISJ I:
Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 5 głosami za, pr zy 1
wstr zymującym się, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.
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PUNKT 4
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wyr ażenia zgody na
udzielenie dla Kościoła Par afialnego Zmar twychwstania Pańskiego z
siedzibą w GdańskuWr zeszczu pr zy ul. Gomółki 11/13, bonifikaty od ceny
spr zedaży

gr untu niezabudowanego, położonego w Gdańsku w obr ębie

ulic: Mikołaja Gomółki i J ana Kiepur y, stanowiącego własność gminy
miasta Gdańska –dr uk 1877.
Tomasz Lechowicz – Wydział Skarbu

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. powyższy teren znajduje się
w faktycznym użytkowaniu Kościoła i jest zabudowany 16 kapliczkami. Z
zapisu

miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz

Strzyża II wynika, że przedmiotowe działki nie mogą stanowić samodzielnych
działek budowlanych i mogą zostać przyłączone do sąsiedniego gruntu kościoła
na cele związane bezpośrednio z działalnością sakralną. Zgodnie z art.68 ust.1
pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prezydent może udzielić, za
zgodą

Rady Miasta Gdańska bonifikaty od ceny sprzedaży kościołom i

związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele
działalności sakralnej.
Kościół parafialny Zmartwychwstania Pańskiego spełnia powyższe przesłanki
oraz nie prowadzi działalności zarobkowej w żadnej formie.
Na wniosek r adnego J anusza

Kaspr owicza, Pan Tomasz Lechowicz

zadeklar ował, iż w sytuacji kiedy będzie podpisywana

umowa

z

pr zedstawicielami kościoła zostanie podpisana deklar acja gwar antująca, iż
ter en będzie ogólnodostępny.
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OPINIA KOMISJ I:
Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 5 głosami za –
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.

PINKT 4
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wyr ażenia zgody pr zez
Radę Miasta Gdańska na udzielenie

pomocy finansowej jednostce

samor ządu ter ytor ialnego celem pr owadzenia wspólnej polityki kultur alnej
Miasta – dr uk nr 1895 + autopopr awka Pr ezydenta Miasta Gdańska
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in.środki finansowe w
wysokości 100000zl zostaną przeznaczone na realizację wspólnego projektu
kulturalnego

z

Pomorskim Urzędem Marszałkowskim.

Projekt

będzie

realizowany przez artystów Teatru Wybrzeże, ma na celu zaangażowanie
gdańskich instytucji kultury do prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej
Miasta.

Komisja Nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
OPINIA KOMISJ I:
Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 5 głosami za –
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.
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PUNKT 5
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie zmiany uchwały w
spr awie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na r ok 2006 – dr uk nr 1889.
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. w Biurze Prezydenta Miasta
przenosi się środki zaplanowane na organizację imprez kulturalnych w mieście
w wysokości 135.000 zl do rozdziału: na dotację dla Miejskiego Domu Kultury,
który będzie realizował imprezy kulturalne z udziałem gwiazd polskiej muzyki.
Przenosi się środku zaplanowane w dziale 921, rozdziale 92105 w wysokości
89.629 zl do działu 750 75095 – zakup instrumentu muzycznego w celu
prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
OPINIA KOMISJ I:

Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 5 głosami za –
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.

PUNKT 6
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały RMG w spr awie wzniesienia pomnika
„Tym co nie wr ócili z mor za” – dr uk nr 1892.
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. Centralne Muzeum Morskie
zwróciło się do prezydenta Miasta z prośbą o ufundowanie pomnika
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poświęconego ludziom, którzy nie wrócili z

morza. Głównym elementem

pomnika będzie kotwica awaryjna wydobyta z wraka promu „ J. Heweliusz”.
Pomnik będzie usytuowany przed główną siedzibą Centralnego Muzeum
Morskiego na wyspie Ołowiance.

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały.
OPINIA KOMISJ I:

Po wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień złożonych pr zez Pr zedstawicieli
Pr ezydenta Miasta Gdańska or az dyskusji, komisja 5 głosami za –
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w pr ojekt uchwały.

PUNKT 7
Spr awy wniesione, wolne wnioski.
Tadeusz Gleinert Przewodniczący komisji przedstawił korespondencję, która
wpłynęła do komisji:
1. Apteka „Ratuszowa”

 dot. funkcjonowania

w aptece

Muzeum

Farmacji.
W związku z w/w pismem, Komisja wystosowała do Pr ezydenta pismo o
następującej tr eści:
Upr zejmie infor muję, że Komisja Kultur y RMG na posiedzeniu w dniu
25 maja 2006r . r ozpatr ywała pismo pani Stefanii Pauliny Gdaniec

z

apteki „Ratuszowa” pr zy ul. Długiej 54/56.
Komisja bior ąc pod uwagę char akter tej apteki, czyli funkcjonowanie w
niej Muzeum Far macji uznała, iż tr zeba znaleźć takie r ozwiązanie, któr e
pozwoli

dalej

eksponować

gdańskiego aptekar stwa.

zbior y

muzealne

pr ezentujące

histor ię
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Pr opozycje apteki „Ratuszowa” są r ozsądne i pozwolą zachować na ulicy
Długiej placówkę pełniącą podwójną funkcję, szczególnie ważną w tym
miejscu, któr e odwiedza tysiące tur ystów.

Na tym posiedznie i zakończono.
Przewodniczący
Komisji Kultury

Tadeusz Gleinert

Protokołowała:
Irena Dondziak
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