PROTOKÓŁ NR 0604/2007
z posiedzenia Komisji Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dniu 18 kwietnia 2007 r. o godz. 15:00 o godz. 15:00 w
siedzibie Gdańskiej Organizacji Turystycznej przy ul Heweliusza 29 w
Gdańsku
Obecni: wg załączonych list obecności.
Na stan 6 członków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 5, czyli było quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Patrycja Mlejnek
Gałęza.
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. Współpr aca miasta z Gdańską Or ganizacją
Pr zedstawienie działań GOT i Convention Bur eau.

Tur ystyczną.

2. Infor macja Tur ystyczna

3. Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska w spr awie
r ozpatr zenia spr awozdania pr ezydenta miasta Gdańska z wykonania
budżetu miasta Gdańska za r ok 2006 – dr uk nr 174.
4. Spr awy wniesione, wolne wnioski, kor espondencja.

Porządek przegłosowano 5 głosami za.

PUNKT – 1
Współpr aca miasta z Gdańską Or ganizacją Tur ystyczną. Pr zedstawienie
działań GOT i Convention Bur eau.

Pan Bogdan Donke – pr ezes Gdańskiej Or ganizacji Tur ystycznej
Witamy państwa w naszej siedzibie, która jest wyrazem bardzo dobrej
współpracy z miastem Gdańskiem, bo miasto Gdańsk umożliwiło
funkcjonowanie tutaj i umożliwiło wykonanie takiego remontu, do takiego stanu
jaki tu państwo widzicie. Jest to pierwszy, materialny wyraz tej współpracy – za
co zarząd GOT chciałby bardzo serdecznie podziękować.
Naszym głównym zadaniem, które realizujemy jest na dzień dzisiejszy
informacja turystyczna.
Chciałem również poinformować, że odbyło się walne zabranie Gdańskiej
Organizacji Turystycznej, gdzie dokonano podsumowania wszystkich działań
naszego stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna i Walne Zgromadzenie udzieliło
zarządowi absolutorium, czyli rozliczyliśmy się ze wszystkich tych spraw, które
były niezbędne aby uzyskać takie absolutorium.
Pan J acek Olszewski – GOT
Przedstawił zakres działalności GOT oraz najnowsze dokonania w formie
prezentacji multimedialnej.
Wspomniał, ze Gdańska Organizacja Turystyczna powstała w 2003 roku i działa
na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, ustawie o Polskiej Organizacji
Turystycznej.
Powiedziała, ze takich lokalnych organizacji turystycznych jest w regionie 16, a
gdańska jest pierwszą w województwie pomorskim.
Główne zadania to przede wszystkim prowadzenie wszelkich działań
związanych z rozwojem promocji i działania związane z szeroko pojętą
turystyką w Gdańsku i w regionie; zwłaszcza przez promowanie walorów
turystycznych, integrację podmiotów turystycznych.
Radny Kr ystian Kaczmar ek – członek komisji
Wspomniał o systemie informacji przestrzennej – interaktywnej mapie cyfrowej.
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Wspomniała o serwisie www.zumi.pl
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USTALENIA KOMISJ I:
Dotyczy: wypożyczalni r ower ów
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwr aca
się do Pana Pr ezydenta z wnioskiem o ogłoszenie konkur su na wyłonienie
pr zedsiębior cy, któr y otwor zy w Gdańsku wypożyczalnię r ower ów  z
zaznaczeniem że miasto zabezpieczy ter en pod taką działalność.
Komisja pr oponuje, aby r ozpocząć działalność od otwor zenia wypożyczalni
np. w Br zeźnie i w okolicach lotniska – tak, by mieszkańcy i tur yści mieli
możliwość pr zejazdu r ower em pr zez Gdańska i oddania spr zętu w innym
miejscu niż nastąpiło jego wypożyczenie.

Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
Treść Wniosku Nr 0604/24/23/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 2
Infor macja Tur ystyczna
Pan Bogdan Donke – pr ezes Gdańskiej Or ganizacji Tur ystycznej
Proszę państwa, Gdańska Organizacja Turystyczna kontynuuje prowadzenie
punktów IT na terenie Gdańska. Mamy 4 punkty całoroczne: tutaj, na
Heweliusza w naszej siedzibie, punkt przy dworcu PKP przy ul. Podwale
Grodzkie, punkt na Lotnisku im. L. Wałęsy i punkt przy ul. Długiej 45 w
siedzibie PTTK. Mamy również 4 punkty sezonowe: ul. Targ Rybny 6a, ul.
Powroźnicza 19/20, ul. Cystersów 5 – przed Katedrą Oliwską i w trakcie trwania
jarmarku Dominikańskiego na ul. Targ Węglowy.
Realizujemy również takie działania jak:
· Funkcjonowanie punktów IT na rowerach – 4 informatorów
oznakowanych oraz wyposażonych w materiały promocyjne Gdańska,
którzy poruszają się w miejscach koncentracji ruchu turystycznego w
mieście,
· Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego Internetowego Systemu
Informacji Turystycznej i promocji Polski (ISIT),
· Zorganizowanie kolejnego spotkania informacyjnego punktów IT z
województwa pomorskiego przed i po sezonie 2007 r.
· Przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia z zakresu IT dla pracowników
hoteli, biur podróży z Gdańska,
· Aktualizacja na bieżąco informacji o zakwaterowaniu, atrakcjach
turystycznych, muzeach, imprezach z terenu miasta oraz regionu,
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· Systematyczne gromadzenie materiałów promocyjnych o Gdańsku i
instytucjach związanych z turystyką, w celu ich promowania w punktach
IT – w tym dystrybucja materiałów promocyjnych Gdańska, punkty IT w
kraju i za granicą, POT, targi, wystawy, prezentacje, szkolenia, wysyłka
na zapytania osób indywidualnych z kraju i zagranicy,
· Pozyskiwanie nowych pracowników do pracy stałej i sezonowej
(ogłoszenia w prasie, na uczelniach, w szkołach o profilu turystycznym,
wśród byłych
praktykantów GOT oraz poprzez wykorzystanie
nadesłanych cv bezpośrednio do siedziby GOT),
· Pozyskiwanie stażystów oraz praktykantów – program realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, „Gryf”, uczelnie i szkoły o profilu
turystycznym do – do odbycia praktyk w GOT i przyszłej kadry.
Ilość turystów obsłużonych w punktach IT rośnie z roku na rok:
· 2003 r. – 30 629 osób
· 2004 r. – 82 342 osób
· 2005 r. – 99 517 osób
· 2006 r. – 120 900 osób

(W załączeniu materiał przedstawiający ilość obsłużonych turystów wg kraju).
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zaproponowała otworzenie miasta na Azję.
Pan Bogdan Donke – pr ezes Gdańskiej Or ganizacji Tur ystycznej
Powiedziała o promocyjnych, nowych cenach połączeń z Finlandią.
Wspomniał o pierwszych kontaktach z firmami chińskimi.
Złożył propozycję, żeby raz w roku honorować 12 TourOperatorów, którzy
przywożą ludzi do Gdańska. Zasugerował, iż dobrym dniem na taką uroczystość
może być Światowy Dzień Turystyki. Powiedział, iż miasto może zaprosić np.
20 TourOperatorów a 123 wręczyć podziękowania.
Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zasugerowała, iż ciekawą nagrodą może być organizacja stoiska tych Tour
Operatorów na targach.
Przewodnicząca podziękowała władzom GOT za przedstawienie tematu oraz
zapoznanie członków komisji z siedzibą GOT.

4

PUNKT – 3
Zaopiniowanie pr ojektu uchwały Rady Miasta Gdańska w spr awie
r ozpatr zenia spr awozdania pr ezydenta miasta Gdańska z wykonania
budżetu miasta Gdańska za r ok 2006 – dr uk nr 174.
Pan Andr zej Bojanowski – Skar bnik Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie działania komisji.
Pani Iwona Bier ut – dyr ektor Wydziału Polityki Gospodar czej UM w
Gdańsku
Uzupełniła informację o wydatki w zakresie działania komisji – dział turystyka.

USTALENIA KOMISJ I:
Komisja odstąpiła od opiniowania w dniu dzisiejszym, pr osząc aby na
następnym posiedzeniu komisji obecny był pr zedstawiciel Biur a Pr ezydenta
ds. Kultur y, Spor tu i Pr omocji.

PUNKT – 4
Spr awy wniesione, wolne wnioski, kor espondencja.
· Pismo mieszkańców Gdańska  Tadeusza J ędr zejczyka i Piotr a
Leszczyńskiego w spr awie ter enu zielonego pomiędzy Chełmem,
Ujeściskiem a Or unią Gór ną.

USTALENIA KOMISJ I:
Dotyczy: pisma mieszkańców Gdańska  Tadeusza J ędr zejczyka i Piotr a
Leszczyńskiego w spr awie ter enu zielonego pomiędzy Chełmem,
Ujeściskiem a Or unią Gór ną.
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwr aca
się do Pana Pr ezydenta z pr ośbą o zbadanie spr awy i pr zekazanie opinii
komisji.
J ednocześnie komisja pr osi o udzielenie odpowiedzi zainter esowanym
str onom.

Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 0604/25/24/2007 stanowi załącznik do protokołu.
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· Odpowiedź ze Str aży Miejskiej na zapytanie komisji w spr awie akcji
„Pupil” – aa.
· Odpowiedź na wniosek komisji w spr awie Muzeum Mor skiego – aa.
· Pr zewodnicząca Agnieszka Pomaska poruszyła sprawę nowej kampanii
promocyjnej miasta i kwestię informowania komisji o takich sprawach
przez przedstawicieli prezydenta.

USTALENIA KOMISJ I:
Dotyczy: nowej kampanii pr omocyjnej Gdańska.
Komisja Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwr aca
się do Pana Pr ezydenta z wnioskiem o szczegółowe infor mowanie, z
wypr zedzeniem, członków komisji o pr zedsięwzięciach pr omocyjnych
Gdańska, szczególnie jak ostatnie z nich „Gdańsk, odważ się, zobacz sam”.

Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Wniosek Nr 0604/26/25/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Ponieważ nie było więcej 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
Arleta Żuk
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