PROTOKÓŁ NR 0202/2006
z posiedzenia Komisji Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dniu 13 gr udnia 2006 r. o godz. 13:00 w Sali Herbowej
Nowego Ratusza w Gdańsku.
Obecni: wg załączonych list obecności.
Na stan 6 członków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6, czyli było quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Posiedzeniu pr zewodniczyła r adna Agnieszka Pomaska – przewodnicząca
Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, która po powitaniu
radnych i zaproszonych gości zaproponowała następujący porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska w spr awie
uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 r ok – dr uk nr 2
( w zakresie działania komisji).
2. Wstępne omówienie plan pr acy komisji na r ok 2007.
3. Spr awy wniesione, wolne wnioski, kor espondencja.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska zaproponowała wniesienie projektów
uchwał, które wpłynęły do komisji po sporządzeniu porządku posiedzenia:
 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą Port Lotniczy Gdańsk Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  druk nr 24.
 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie organizowania
Jarmarku Św. Dominika i innych jarmarków o charakterze kulturalno
handlowym na terenie miasta Gdańska – druk nr 45.
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
rok 2006 – druk nr 43.
Porządek przegłosowano 4 głosami za.

PUNKT – 1
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska w spr awie
uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 r ok – dr uk nr 2

Pani Ter esa Blachar ska – dyr ektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie działania
komisji.
Zapowiedziała, iż zostanie przedstawiona radnym autopoprawka do tego
projektu uchwały.
Pani Anna Zbier ska – kier ownik Refer atu pr omocji w Wydziale Pr omocji
Miasta UM w Gdańsku
Przedstawiła budżet w zakresie promocji miasta.
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Spytała o pozycję: materiały promocyjne, umieszczone na stronie 169 projektu
budżetu.
Spytała, czy planowana jest promocja zagraniczna miasta.
Pani Anna Zbier ska – kier ownik Refer atu pr omocji w Wydziale Pr omocji
Miasta UM w Gdańsku
Powiedziała, że na pewno Niemcy i Anglia.
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zapytała, czy brana jest pod uwagę promocja w Azji.
Pani Anna Zbier ska – kier ownik Refer atu pr omocji w Wydziale Pr omocji
Miasta UM w Gdańsku
Powiedziała, iż to nie jest taki budżet, nie zawiera aż tak dużych środków na
zagraniczną promocję miasta.
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Spytała o nowości na stronie internetowej miasta.
Radna Patr ycja MlejnekGałęza
Spytała co to jest reklama zewnętrzna, pozycja taka figuruje w budżecie.
Pani Anna Zbier ska – kier ownik Refer atu pr omocji w Wydziale Pr omocji
Miasta UM w Gdańsku
Poinformowała, iż to są wszystkie nośniki typu bilbordy, TV itp.
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Pan Andr zej Socik – kier ownik Refer atu Tur ystyki Wydziału Polityki
Gospodar czej UM w Gdańsku
Przedstawił budżet w zakresie turystyki – strony 152,251 i 167 projektu budżetu
miasta.
Radny Kr ystian Kaczmar ek – członek komisji
Spytał, czy przewiduje się, prócz informacji turystycznej, umieszczenie
informacji potrzebnych turystom na mapie wektorowej, dostępnej na stronach
miasta.

Pan Andr zej Socik – kier ownik Refer atu Tur ystyki Wydziału Polityki
Gospodar czej UM w Gdańsku
Poinformował, iż zadania takie przejął GOT.

Po wysłuchaniu krótkich informacji i wyjaśnień, złożonych przez
przedstawicieli prezydenta Gdańska – przewodnicząca komisji poddała projekt
pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJ I:
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu infor macji i wyjaśnień pr zestawionych pr zez:
 pana Włodzimier za Pietr zaka – Skar bnika Miasta Gdańska,
 pani Ter esy Blachar skiej – dyr ektor Wydziału Finansowego UM w
Gdańsku,
 pani Anny Zbier skiej – kier ownik Refer atu Pr omocji Wydziału Pr omocji
Miasta UM w Gdańsku,
 pana Andr zeja Socika  kier ownika Refer atu Spor tu Wydziału Polityki
Gospodar czej UM w Gdańsku
or az dyskusji  5 głosami za – pozytywnie zaopiniowała pr zedstawiony
pr ojekt uchwały w zakr esie działania komisji.
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PUNKT – 2
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska w spr awie zmiany
uchwały w spr awie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na r ok 2006 –
dr uk nr 43.
Pani Ter esa Blachar ska – dyr ektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie działania
komisji.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała projekt pod
głosowanie.

USTALENIA KOMISJ I:
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Ter esy Blachar skiej – dyr ektor Wydziału Finansowego
UM w Gdańsku – 4 głosami za, pr zy 1 wstr zymującym się – pozytywnie
zaopiniowała pr zedstawiony pr ojekt uchwały.

PUNKT – 3
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej
uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie or ganizowania J ar mar ku Św.
Dominika i innych jar mar ków o char akter ze kultur alnohandlowym na
ter enie miasta Gdańska – dr uk nr 45.
Pani Iwona Bier ut – dyr ektor Wydziału Polityki Gospodar czej UM w
Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Brak głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJ I:
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Iwony Bier ut – dyr ektor Wydziału Polityki Gospodar czej
UM w Gdańsku – 5 głosami za – pozytywnie zaopiniowała pr zedstawiony
pr ojekt uchwały.
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PUNKT – 4
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska w spr awie
wyr ażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki działającej pod fir mą Por t Lotniczy Gdańsk Spółka z ogr aniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  dr uk nr 24.
Pani Iwona Bier ut – dyr ektor Wydziału Polityki Gospodar czej UM w
Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Po wysłuchaniu drobnych wyjaśnień, złożonych przez panią Iwonę Bierut 
– przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJ I:
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Iwony Bier ut – dyr ektor Wydziału Polityki Gospodar czej
UM w Gdańsku – 5 głosami za – pozytywnie zaopiniowała pr zedstawiony
pr ojekt uchwały.

PUNKT – 5
Wstępne omówienie plan pr acy komisji na r ok 2007.
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Przedstawiła członkom komisji i zaproszonym gościom, mediom trójmiejskim
proponowany plan pracy komisji. Poprosiła o sugestie, tak aby stworzyć
wspólny plan działania dla dobra miasta i gdańskiej turystyki.
Poprosiła o zgłaszanie propozycji do końca roku.
Pan Kazimier z Netka – Dziennik Bałtycki
Spytał o termin obchodów Dni Zatoki Gdańskiej. Powiedział, iż w tym temacie
są rozbieżne informacje.
W związku z tym zapytaniem, komisja skierowała wniosek do prezydenta w
przedmiotowej sprawie.
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USTALENIA KOMISJ I:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska
zwraca się z zapytaniem, jaki jest termin obchodów Dni Zatoki Gdańskiej
w roku 2007.

Powyższe przyjęto pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 0202/01/01/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. stanowi
załącznik do protokołu.

PUNKT – 6
Spr awy wniesione, wolne wnioski, kor espondencja.

Ponieważ nie było spraw wniesionych i wolnych wniosków, przewodnicząca
podziękowała za przybycie i zaprosiła na następne posiedzenie komisji.
Przewodnicząca
Komisji Turystyki i Promocji Miasta
Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Pomaska

Protokołowała
A. Żuk
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