PROTOKÓŁ NR 09-07/2007
z posiedzenia Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dniu 20 czerwca 2007 r. o godz. 13:00 w sali 007 Nowego
Ratusza w Gdańsku oraz na terenie Kąpieliska Brzeźno i Kąpieliska Stogi.
Obecni: wg załączonych list obecności.
Na stan 6 członków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 4, czyli było quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Patrycja MlejnekGałęza i radny Arkadiusz Żukowski.
Posiedzeniu przewodniczyli: radna Agnieszka Pomaska – przewodnicząca
Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, która po powitaniu
radnych i zaproszonych gości zaproponowała następujący porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłynęły do komisji po

sporządzeniu porządku posiedzenia.
2. Ocena infrastruktury turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem

kąpielisk morskich: jakość usług, stan bezpieczeństwa, zamierzenia
docelowe.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do punktu 1 projektów uchwał,
które wpłynęły po sporządzeniu porządku posiedzenia:
A. projektu

uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany Planu
Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007-2011 – druk nr 271 .

B. projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w

sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 rok – druk nr 268.
C. projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia prezydenta

miasta Gdańska do podejmowania wszelkich działań w zakresie
współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu ubiegania się
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez miasto Gdańsk – druk
nr 258.
Porządek przegłosowano 4 głosami za.

PUNKT – 1
Zaopiniowanie projektów uchwał,
sporządzeniu porządku posiedzenia.

które

wpłynęły

do komisji

po

A. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie

zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007-2011 –
druk nr 271 .
Pani Izabela Kuś – p.o. kierownika Referatu Planowania i Rozliczeń
Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwała Rady Miasta Gdańska w zakresie działania
komisji.
Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku
Uzupełniła wypowiedź przedstawiciela Wydziału Programów Rozwojowych.
Komisja wystąpiła z wnioskiem, aby planowana ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Jantarowej została zbudowana w technologii asfaltowej.
Brak w głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie.
Następnie komisja przeszła do głosowania nad przedstawionym projektem
uchwały.

USTALENIA KOMISJI:
• Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej – dyrektor Wydziału
Finansowego i pani Izabeli Kuś – p.o. kierownika Referatu
Planowania i Rozliczeń Wydziału Programów Rozwojowych UM
w Gdańsku - 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały w zakresie działania komisji.
Treść Opinii Nr 09-07/11/07/2007 stanowi załącznik do protokołu.
• Dotyczy: ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jantarowej.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem, aby planowana ścieżka rowerowa
wzdłuż ulicy Jantarowej została zbudowana w technologii asfaltowej.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.
Treść Wniosku Nr 09-07/33/32/2007 stanowi załącznik do protokołu
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B. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
2007 rok – druk nr 268.

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie działania
komisji.
Pani Izabela Kuś – p.o. kierownika Referatu Planowania i Rozliczeń
Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku
Uzupełniła wypowiedź pani Teresy Blacharskiej – dyrektor WF UM w
Gdańsku.
Pani Anna Zbierska – kierownik Referatu Promocji w Biurze Prezydenta
ds. Kultury, Sportu i Promocji UM w Gdańsku
Udzieliła wyjaśnień na pytania postawione przez członków komisji.

Komisja po otrzymaniu odpowiedzi na stawiane pytania – przystąpiła do
głosowania przedstawionego projektu uchwały.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej – dyrektor Wydziału Finansowego i
pani Izabeli Kuś – p.o. kierownika Referatu Planowania i Rozliczeń
Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku - 4 głosami za –
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w zakresie
działania komisji.
Treść Opinii Nr 09-07/12/08/2007 stanowi załącznik do protokołu.
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C. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
upoważnienia prezydenta miasta Gdańska do podejmowania
wszelkich działań w zakresie współdziałania z jednostkami
samorządu terytorialnego w celu ubiegania się o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury w 2016 roku przez miasto Gdańsk – druk nr 258.
Pani Anna Zbierska – kierownik Referatu Promocji w Biurze Prezydenta
ds. Kultury, Sportu i Promocji UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Brak głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Anny Zbierskiej – kierownik Referatu Promocji w Biurze
Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji UM w Gdańsku – 4 głosami za –
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Treść Opinii Nr 09-07/13/09/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 2
Ocena infrastruktury turystycznej
ze szczególnym uwzględnieniem
kąpielisk morskich: jakość usług, stan bezpieczeństwa, zamierzenia
docelowe.
Pan Leszek Paszkowski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gdańsku
W okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2007r. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Gdańsku prowadził będzie pięć kąpielisk strzeżonych o długości
1400 metrów bieżących linii brzegowej strzeżonej:
1. Molo Gdańsk Brzeźno
100 mb
15.06 - 30.06.2007
600 mb
01.07 – 31.08.2007 - 6 stanowisk ratowniczych
2. Stogi
100 mb 15.06 - 30.06.2007
400 mb 01.07 – 31.08.2007 - 4 stanowiska ratownicze
3. Sobieszewo - ul. Falowa
100 mb
15.06 – 30.06.2007
200 mb
01.07 – 31.08.2007 - 2 stanowiska ratownicze
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4. Sobieszewo Orle – ul. Lazurowa - jako filia Kąpieliska Sobieszewo ul.
Falowa
100 mb
01.07 – 31.08.2007 - 1 stanowisko ratownicze
5. Jelitkowo
100 mb
01.07 – 31.08.2007 - 1 stanowisko ratownicze
19 czerwca 2007 r. – Komisyjny odbiór kąpieliska Molo, Stogi, Sobieszewo i
Orle (całość sprzętu i wyposażenie poszczególnych
kąpielisk w sezonie).
03 lipca 2007r. - Komisyjny odbiór kąpieliska Jelitkowo – które od sezonu
2007 jako gminne organizowane jest przez MOSiR w
Gdańsku.
Kąpieliska strzeżone funkcjonować będą każdego dnia w godzinach 9.30 do
godziny 17.30.
Zatrudnienie na całym odcinku strzeżonej plaży 1400 mb (600 mb - Molo, 400
mb Stogi, 200 mb - Sobieszewo i 100 mb - Orle – filia kąpieliska Sobieszewo,
100 mb Jelitkowo):
- Kierownik kąpieliska
- 1 os. na każdym kąpielisku
= 3 os.
- Starszy ratownik
- 1 os. na każdym kąpielisku
= 4 os.
- Bosman-Ratownik WOPR
- 1 os. na każdym kąpielisku
=3
os.
- Ratownik WOPR i Ratownik młodszy - po trzy osoby na każde 100 mb (jedno
stanowisko) plus 1 dodatkowy ratownik na każde kąpielisko:
- Ratownik WOPR
- 25 os.
- Ratownik Młodszy
- 22
- Sanitariusz - 1 os. na każdym kąpielisku
- 4 os.
Łączne zatrudnienie na kąpieliskach strzeżonych
- 61 os.
Ratownicy zatrudniani na gdańskich kąpieliskach strzeżonych, to kadra dobrze
przygotowana do pracy związanej z czuwaniem nad bezpieczeństwem
kąpiących się, oraz udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
życia ludzkiego, posiadająca niezbędne uprawnienia ratownicze i motorowodne.
Osoby pełniące obowiązki starszego ratownika i bosmani posiadają Patent
Starszego Sternika Motorowodnego, który jest niezbędny do prowadzenia łodzi
motorowych.
Przynajmniej 50 % zatrudnionych to ratownicy, którzy pracowali na naszych
kąpieliskach przez kilka kolejnych sezonów, a część ratowników młodszych po
ukończeniu kursu odpracowuje 100 godzin społecznie w celu doskonalenia
swoich umiejętności.
Na każdym kąpielisku strzeżonym podczas sezonu letniego zorganizowana jest
trzyosobowa grupa ratownicza „szybkiego reagowania” tzn. po otrzymaniu
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sygnału, że topi się osoba w określonym miejscu, natychmiast wypływa łodzią
motorową na ratunek.
Dużą rolę na kąpielisku strzeżonym odgrywają punkty medyczne obsługiwane
najczęściej przez studentów ostatniego roku Akademii Medycznej i wyposażone
w podstawowy sprzęt medyczny i środki opatrunkowe niezbędne przy
udzielaniu pierwszej pomocy.
Kąpieliska strzeżone wyposażone będą zgodnie z Dz.U. Nr 57 z dnia 7 czerwca
1997r. w pawilony dla ratowników, magazyny sprzętu ratowniczego, punkty
medyczne z podstawowymi lekami i artykułami sanitarnymi oraz sprzęt
ratowniczy taki jak:
• łodzie motorowe z wyposażeniem - na każde kąpielisko jedna nowa łódź
• wieże ratownicze – na każde 100 mb jedna nowa wieża – wykonane przez
NiVEA w ramach współpracy przy realizacji programu „Bezpieczne lato z
NIVEA i WOPR” na plażach strzeżonych
• łodzie wiosłowe z wyposażeniem - na każde 100 mb jedna łódź
• boje określające strefy pływań
• koła ratunkowe
• rzutki
• kołowrotki
• nosze
• lornetki
• tuby elektroakustyczne
• apteczki
• kamizelki asekuracyjne
• sztormiaki
oraz bojki indywidualne dla każdego ratownika.
Na każdym kąpielisku wydzielony będzie akwen dla grup kolonijnych oraz
brodziki dla dzieci.
Kąpieliska wyposażone będą w bezprzewodowa łączność radiową między
kąpieliskami i ich stanowiskami ratowniczymi oraz w środki łączności (telefony
komórkowe) podłączone do Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. Numery
telefonów komórkowych:
Kąpielisko Molo
0 691 912 156
Kąpielisko Stogi
0 691 912 157
Kąpielisko Sobieszewo 0 609 691 960
Kąpielisko Jelitkowo
0 782 032 368
Numer telefonu Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Wodnego
0 601 100 100.
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MOSiR w Gdańsku otrzymał wyróżnienie Krajowego Programu Błękitna Flaga
w Polsce w sezonie letnim 2007 dla Kąpieliska Molo Gdańsk Brzeźno oraz
Gdańsk-Stogi.
Kryteria, jakie powinny spełniać kąpieliska w celu uczestnictwa w programie są
bardzo rygorystyczne i obejmują wiele aspektów z dziedziny ochrony
środowiska, bezpieczeństwa, dostępu i informacji. i te kąpieliska będą je
spełniały a są to m.in.:
- odpowiednie oznakowanie i informacja dotyczące obszarów brzegowych,
- podawanie do publicznej wiadomości informacji o jakości wody na kąpielisku,
- zapewnienie odpowiedniej czystości plaż wolnych od zanieczyszczeń ściekami
przemysłowymi i komunalnymi,
- utrzymywanie terenu kąpieliska w czystości i zapewnienie odpowiedniej
liczby właściwie utrzymanych i regularnie opróżnianych pojemników na śmieci
oraz udostępnienie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
- wyłączenie plaży z ruchu pojazdów, wprowadzenie zakazu obozowania bez
zezwolenia oraz zakaz wysypywania odpadów
- zapewnienie bezpiecznego dostępu do kąpieliska
- zakaz wprowadzania na kąpielisko zwierząt
- zapewnienie ciągów pieszych, rowerowych oraz dojazdu transportem
publicznym
- zapewnienie odpowiedniej liczby właściwie wyposażonych ratowników
strzegących terenu kąpieliska
- zapewnienie oznakowanego miejsca dostępu do środków pierwszej pomocy
Kąpielisko Stogi otrzymało na sezon letni 2006 nowo wybudowany stały
budynek dla służb ratowniczych z punktem medycznym, hangarami na łodzie i
magazynem na sprzęt ratowniczy oraz prysznicami na zewnątrz dla
korzystających z kąpieli wodnej i plażowania. Do domku doprowadzona jest
sieć elektryczna i wodno kanalizacyjna. Domek wyposażony także w wc
i prysznice dla służb ratowniczych i dla obsługi medycznej. Kąpielisko
otrzymało również nowo wybudowany WC ogólnodostępny z prysznicami na
zewnątrz.
Kąpieliska strzeżone wzbogaciły się o 3 nowoczesne łodzie motorowe oraz
pojazd terenowy typu Quad. Ponadto od PZU Życie otrzymaliśmy szybki skuter
wodny przeznaczony do ratowania ludzi.
Kąpielisko strzeżone Molo Gdańsk posiada monitoring założony w 2005 r.
Kąpieliska wyposażone będą w opłukiwacze z bieżąca słodką wodą dla potrzeb
plażowiczów.
W celu poprawienia estetyki kąpielisk wykonano wszystkie nowe tablice
informacyjne. Przy wejściach na kąpielisku ustawione będą bramy z tablicami
informacyjnymi dot. kąpieliska.
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Na kąpieliskach czynne będą również wypożyczalnie sprzętu plażowego tj.
leżaków, parasoli i parawanów. Ustawione będą również nowe, estetyczne
przebieralnie (6 przy molo, 2 w Gdańsku Stogach, 2 w Gdańsku Sobieszewie, 2
w Sobieszewie Orlu i 2 w Gdańsku Jelitkowie) oraz zjeżdżalnie wodne,
poduszki powietrzne i zamki do skakania dla dzieci. W celu zapewnienia jak
większego komfortu wypoczywających mieszkańców i turystów, przy
kąpieliskach w Brzeźnie, Stogach i Sobieszewie w bieżącym roku prowadzone
będą Szkoły Windsurfingu.
Kąpieliska strzeżone organizowane przez MOSiR w Gdańsku będą brały udział
we wszystkich organizowanych konkursach i plebiscytach, np.
- w „Rankingu kąpielisk” – przeprowadzanym przez magazyn „POLITYKA”,
- „Nad wodą bezpiecznie” – organizowany przez PZU S.A. i PZU Życie S.A.
Zgodnie z umową Zakład Remontowo-Budowlany BROMIX od 15 kwietnia
2007 roku sprząta codziennie ręcznie i mechanicznie gdańskie plaże na odcinku
od granicy z Sopotem do Świbna na długości ok. 23 kilometrów.
Przygotowane są cztery boiska do gier w plażową piłkę siatkową przy Molo
Gdańsk oraz dwa boiska do piłki siatkowej plażowej na Kąpielisku Stogi oraz
sprzęt do piłki nożnej plażowej, na których rozgrywane będą turnieje.
W sezonie letnim 2007r. na Kąpieliskach strzeżonych
przeprowadzenie niżej wymienione imprezy sportowo rekreacyjne.

planujemy

WAKACJE 2007 - LIPIEC/SIERPIEŃ
1. Zielone turnieje MOSiR w Gdańsku
- piłka nożna
- siatkówka plażowa
- koszykówka plażowa (16-22 lipca 2007)
- turniej piłkarzyków stołowych
- aerobic na plaży
lipiec – sierpień 2007
2. Turniej plażowej piłki siatkowej w kategorii open o puchar Dyrektora
MOSiR w Gdańsk
Kąpielisko Molo Gdańsk
1 lipca 2007
3. Mosir Cup – obiekt sportowy, ul. Dąbrowszczaków 13 2 lipca do 22 sierpnia 2007
4. Plażowa piłka siatkowa - turniej młodzieżowy do 15 lat – Kąpielisko Molo
Gdańsk
3–24 lipca 2007
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I turniej - 3 lipca 2007
II turniej - 10 lipca 2007
III turniej - 17 lipca 2007
IV turniej - zakończenie cyklu - 24 lipca 2007
5. Turniej młodzieżowy plażowej piłki nożnej - Kąpielisko Gdańsk Stogi
lipiec-sierpień 2007
6. Kino na plaży RMFFM – Kąpielisko Gdańsk Brzeźno
5 lipca 2007
7. Międzynarodowe Mistrzostw Gdańska w poławianiu bursztynu 7 lipca 2007
8. Plażowa piłka siatkowa "XI Grand Prix Gdańska" w kat. open - Kąpielisko
Molo Gdańsk 8 lipca
- 12 sierpnia 2007
I turniej - 8 lipca 2007
II turniej - 15 lipca 2007
III turniej - 5 sierpnia 2007
IV turniej - zakończenie cyklu - 12 sierpnia 2007
9. Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym NIVEA
12-15 lipca 2007
10. Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn
13-15 lipca 2007
11. Nordic Sprint Cup 2007
23 – 26 lipca 2007
12. Regaty Heweliusza
25 – 29 lipca 2007
13. Baltic Sail
26 – 29 lipca 2007
14. Mistrzostwa Polski Kobiet – Plażowa Piłka Siatkowa “POMERANKA CUP
2007”
27-29 lipca 2007
15. Fląder Pop Festiwal 2007
27-28 lipca 2007
16. Piknik żeglarski Baltic Sail – Molo Gdańsk
28 lipca 2007
17. Mistrzostwa Polski Piłka Siatkowa
31 lipca-4 sierpnia 2007
18. BEACH PARTY
10-11 sierpnia 2007
19. Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska
11 -12 sierpnia 2007
20. Podniebny Balet
17 sierpnia 2007
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21. XI Zawody Drużyn Ratowniczych o puchar Dyrektora MOSiR w Gdańsku
– Kąpielisko Molo Gdańsk
19 sierpnia 2007
22. TVN PROJEKT PLAŻA – Gdańsk Stogi
28 sierpnia 3 września 2007
Przedstawiciele Policji Miejskiej w Gdańsku oraz Straży Miejskiej w Gdańsku
przedstawili stan przygotowania do sezonu.
Policja poinformowała, iż ma 2 skutery lądowe, które cały czas znajdują się w
naprawie gwarancyjnej. Zgłoszono również niebezpieczne miejsca na kąpielisku
w Górkach Zachodnich i Sobieszewie.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zapytała, jakie są potrzeby jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
mieszkańców i turystów w okresie letnim.
Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku
Odpowiedział, iż ludzie chcą pracować w godzinach nadliczbowych ale niestety
nie ma na to środków finansowych.
Dodał, że strażnik może pracować 8h przez 40h w tygodniu. Każda następna
godzina jest godziną nadliczbową, płatną. Nie można dać strażnikowi dnia
wolnego w zamian za przepracowane godziny – bo będzie brakowało
funkcjonariuszy w ciągu tygodnia.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zaproponowała wystąpienie z wnioskiem do prezydenta, o zwiększenie środków
finansowych dla Straży Miejskiej na okres sezonu letniego.

USTALENIA KOMISJI:
Dotyczy: zwiększenia środków finansowych dla Straży Miejskiej na okres
sezonu turystycznego.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych
dla Straży Miejskiej na okres sezonu turystycznego.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.
Treść Wniosku Nr 09-07/29/28/2007 stanowi załącznik do protokołu.
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USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca się
do Pana Prezydenta z wnioskiem o:
A) w miejscu byłego ośrodka wojskowego w Brzeźnie, stworzenie
miejsca do postoju pojazdów typu Camper, pola namiotowego i
zaplecza na centrum sportów motorowych,
B) zakup domku dla służb ratowniczych na nowo powstałym Kąpielisku
Jelitkowo,
C) Rozbudowa Kanału na Stępce na potrzeby mariny jachtowej,
D) Utworzenie tablic z czarnymi punktami na wodzie, w miejscach
szczególnie niebezpiecznych dla kapiących się tam osób – ze
szczególnym uwzględnieniem Wyspy Sobieszewskiej i Górek
Zachodnich.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.
Treść Wniosku Nr 09-07/30/29/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 3
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
•

Pismo z dnia 9 maja 2007 r. pana Johannesa Kolatzek w sprawie
budowy-odtworzenia mola spacerowego w Jelitkowie

USTALENIA KOMISJI:
Dotyczy: pisma z dnia 9 maja 2007 r. pana Johannesa Kolatzek w sprawie
budowy-odtworzenia mola spacerowego w Jelitkowie.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem o ocenę możliwości i opinię.
W załączeniu komisja przekazuje kserokopię otrzymanego pisma.
Jednocześnie komisja prosi o udzielenie odpowiedzi zainteresowanym
stronom.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.
Treść Wniosku Nr 09-07/31/30/2007 stanowi załącznik do protokołu
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• Wniosek komisji o informację w sprawie wniosku z 26 marca 2007 r.
– dot. ograniczenia przetargów w obrębie Głównego Miasta.

USTALENIA KOMISJI:
Dotyczy: ograniczenia przetargów w obrębie Głównego Miasta.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem o bieżącą informację i konsultowanie z
komisją kwestii uchwały dot. ograniczenia przetargów w obrębie Głównego
Miasta.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.
Treść Wniosku Nr 09-07/32/31/2007 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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