PROTOKÓŁ NR 10-08/2007
z posiedzenia Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dniu 29 sierpnia 2007 r. o godz. 14:00 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 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 projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
rok 2007 – druk nr 348.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok
2007 – druk nr 293.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2008” – druk nr 294.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
przystąpienia gminy miasta Gdańska do „programu dróg wodnych
Delty Wisły i Zalewu Wiślanego” - do projektu „Pętla Żuławska –
Międzynarodowa Droga Wodna E-70” – druk nr 343.
5. Ożywienie Głównego Miasta- problemy, rozwiązania
6. Przegląd realizacji dotychczasowych wniosków zgłaszanych przez
Komisję Turystyki i Promocji Miasta.
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodnicząca zaproponowała wniesienie projektów uchwał, które wpłynęły
do komisji po sporządzeniu porządku posiedzenia:

• autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007 –
autopoprawki do druku nr 348.
• projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia stypendiów
sportowych gminy miasta Gdańska dla zawodników członków kadry
narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich
Pekin 2008 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów – druk nr 354.
Porządek przegłosowano 6 głosami za.

USTALENIA KOMISJI:
PUNKT – 1
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007 –
druk nr 348 autopoprawką.
Pani Maria Wonerska – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego UM w
Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie działania
komisji.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zapytała przedstawicieli Referatu Turystyki o nowy punkt IT.
Pan Andrzej Socik – kierownik Referatu Turystyki Wydziału Polityki
Gospodarczej UM w Gdańsku
Odpowiedział, że miasto miało wspólnie adaptować nowe pomieszczenie na
dworcu PKP. Jednakże udało się, wspólnie z PKP otworzyć taki punkt w ciągu
kasowym w holu głównym dworca PKP. Dodał, iż współpraca polega na
umowie barterowej.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zwróciła uwagę na sprawę, którą komisja zajmuje się od lutego br – sprawę
Systemu Informacji Miejskiej
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Pan Antoni Szczyt – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM w Gdańsku
Powiedział, iż miasto będzie w Inteligentnym Systemie Zarządzania Ruchem w
Trójmieście Tristar. Dodał, iż jeśli Tristar nie ruszy, to Zarząd Transportu
Miejskiego też będzie występował o oznakowanie.
Brak głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJI
• Dotyczy: Systemu Informacji Miejskiej
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem, aby przyspieszyć realizację Systemu
Realizacji Miejskiej.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 6 głosami za.
Wniosek Nr 10-08/34/33/2007 stanowi załącznik do protokołu.
• Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007
– druk nr 348 z autopoprawką.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Marii Wonerskiej – zastępcy dyrektora Wydziału
Finansowego UM w Gdańsku oraz dyskusji – 6 głosami za – pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w zakresie działania komisji.
Opinia Nr 10-08/14/10/07 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 2
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 – druk nr
293.
Pani Magdalena Skiba – Wydział Spraw Społecznych UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
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Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Poprosiła o zwrócenie uwagi na przyznawane granty, tak aby nie dzielić
wszystkim organizacjom po bardzo małych kwotach, ale zastanowić się nad
dzieleniem tych dotacji mniejszej liczbie organizacji ale w większym zakresie
ich działania.

USTALENIA KOMISJI
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Magdaleny Skiby – przedstawiciela Wydziału Spraw
Społecznych UM w Gdańsku – 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
Opinia Nr 10-08/15/11/07 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 3
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2008” – druk nr 294.
Pani Magdalena Skiba – Wydział Spraw Społecznych UM w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Odniosła się do pytania zadanego przez przewodniczącą A.Pomaską po
przedstawieniu poprzedniego projektu uchwały.
Powiedziała, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi od roku
2005 nie ulegał wielkim modyfikacjom. Tak też jest i w tym roku. Dodała, iż
można powiedzieć, że się program trochę zestarzał – ale wziąwszy pod uwagę
fakt, że w roku 2008, w styczniu, wejdzie nowelizacja Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie i będziemy chcieli przygotować całkowicie
nowy program współpracy; program który będzie programem wieloletni, bo
takie uprawnienia będą przez tę ustawę nadane. Myślę, że wtedy będzie miejsce
do przebudowania programu. Chcielibyśmy, by był to program stworzony przez
wszystkie strony, które potem będą go realizować. Zarówno przez państwa
radnych, jak i przez urzędników, i przez organizacje pozarządowe. Odnosząc się
bezpośrednio do tej uchwały, to oczywiście zostały do niej wpisane zmiany,
które przed chwilą państwo zaopiniowaliście pozytywnie – czyli, promocja
sportu. Zostały dokonane pewne ruchy, które dotyczą zmian w zakresach zadań
– zadanie z zakresu rozwoju wspierania nauki zostało oddzielone od zadań z
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zakresu oświaty i wychowania; zostało dopisane w wychowaniu kształcenie
ustawiczne, z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych i edukacji
dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. To są zmiany, które są nową
propozycją na rok 2008.
Trzeba wprowadzić większą konkurencyjność i bezsensowne są granty na
poziomie 10% wnioskowanych kwot.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Podziękowała za odpowiedź na postawione pytanie. Zapytała, czy ktoś ma
jeszcze jakieś pytania.
Pan Andrzej Trojanowski – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu
i Promocji UM w Gdańsku
Dodał, że absolutnie zgadza się z tym, żeby traktować poważnie organizacje,
które składają wnioski. Dodał, że jesteśmy sobie też trochę winni, bo sami
nauczyliśmy, że aby dostać 5 tysięcy należy wnioskować o 20 tysięcy.
Powinniśmy rozpatrywać tak – jeśli ten wniosek, czy ten pomysł, ten projekt jest
wart zainteresowania i poparcia – to powinniśmy go w całości sfinansować, tak
jak występuje organizacja. Ale, zanim do tego dojdziemy – czyli nauczymy
organizacje, rzetelności i rzetelności komisji – to tutaj wielki apel właśnie do
radnych. Naprawdę urzędnicy woleliby dawać wyższe granty, mieć mniej
wniosków. To nie oni rozdrabniają kwoty. To rozdrabniają przedstawiciele
organizacji pozarządowych i radni. Mój apel jest taki – żebyście też państwo
spróbowali we własnym gronie, przynajmniej te osoby które zasiądą w
komisjach grantowych. Przykład, w sporcie – ktoś występuje o 50 tysięcy a my
dajemy mu 5 tysięcy. Niektóre organizacje nam zwracają, bo za taką kwotę nie
mogą nic zrobić. Ja jestem za tym, aby grant np. w sporcie był minimalny w
kwocie 2 tysięcy. Tak naprawdę, to bardzo bym prosił o wsparcie w stosunku do
przedstawicieli Wysokiej Rady w komisjach grantowych.
Pan Krzysztof Rudziński – dyrektor Wydziału programów Rozwojowych
UM w Gdańsku
Zwrócił uwagę na sprawę zarządzania projektami w ogólnym aspekcie.
Radny Krystian Kaczmarek – członek komisji
Powiedział, iż był kiedyś odpowiedzialny za turystykę i wie, że organizację,
które zgłaszały się po granty – to często te kwoty zawyżały, bo wiedziały, że
procentowo się wszystkim obniża i daje się drobne kwoty. Trzeba byłoby
przekonać organizacje, żeby tego nie robiły. Właśnie ta metoda, jaką chcecie
państwo zastosować będzie najlepsza. Jeżeli przyznać na konkretny projekt - to
przyznać tyle, żeby ten projekt mógł się udać. A nie procentowo – bo będą
kilkakrotnie zawyżać i wtedy będzie ciężko to wszystko zweryfikować.
Dziękuję.
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Nie było więcej głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod
głosowanie.

USTALENIA KOMISJI
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Magdaleny Skiby – przedstawiciela Wydziału Spraw
Społecznych UM w Gdańsku – 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
Opinia Nr 10-08/16/12/07 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 4
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
przystąpienia gminy miasta Gdańska do „programu dróg wodnych Delty
Wisły i Zalewu Wiślanego” - do projektu „Pętla Żuławska –
Międzynarodowa Droga Wodna E-70” – druk nr 343.
Pan Krzysztof Rudziński – dyrektor Wydziału programów Rozwojowych
UM w Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Żukowski
Zapytał, czy wpisujemy się tym samym w program, który koordynuje Biuro
Rozwoju Dróg Wodnych Województwa Pomorskiego.
Pan Krzysztof Rudziński – dyrektor Wydziału programów Rozwojowych
UM w Gdańsku
Odpowiedział, że są dwa projekty na tym terenie. Jeden to jest projekt Inroter –
czyli to jest nasz projekt aktywizacji dróg wodnych, realizowany z Tczewem. I
projekt dróg wodnych dolnego biegu Wisły - i to jest właśnie element tego
projektu, który się wpisuje w ten marszałkowski, to jest nasz element.
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Żukowski
Podziękował za udzielenie odpowiedzi.
Głosów w dyskusji nie było – przewodnicząca zaproponowała przyjęcie
pozytywnej opinii do przedstawianego projektu uchwały.
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USTALENIA KOMISJI
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pana Krzysztofa Rudzińskiego – dyrektora Wydziału
Programów Rozwojowych UM w Gdańsku – 5 głosami za – pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Opinia Nr 10-08/17/13/07 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 5
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych gminy miasta Gdańska dla
zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami
olimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 oraz określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
stypendiów – druk nr 354 .
Pan Andrzej Trojanowski – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu
i Promocji UM w Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Dodał, że przypuszczalnie gdańskich olimpijczyków będzie około 40. lista ta
będzie płynna – część będzie wycofywana, być może pojawią się inni
sportowcy, którzy uzyskają fenomenalną formę i znajdą się w kadrze
olimpijskiej.
Nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca zaproponowała pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały.

USTALENIA KOMISJI
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pana Andrzeja Trojanowskiego – dyrektora Biura Prezydenta
ds. Kultury, Sportu i Promocji UM w Gdańsku – 6 głosami za – pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Opinia Nr 10-08/18/14/07 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 6
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Ożywienie Głównego Miasta- problemy, rozwiązania
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Proszę państwa, główne miasto o godzinie 22-23 zamiera. Ulice pełne są w
ciągu dnia, natomiast wieczór wygląda mało zachęcająco. Należałoby
odpowiedzieć sobie na pytania:
• Kto mieszka na Głównym Mieście,
• Ile jest tam lokali użytkowych,
• Jaki procent tych lokali i mieszkań należy do miasta a ile jest prywatnych,
• Jakie to są lokale użytkowe.
Jest również problem z toaletami. Właściciele lokali nie chcą wpuszczać osób
które nie konsumują w lokalu.
Radny Piotr Dzik – członek komisji
Na Głównym Mieście mieszka dużo starszych ludzi. Mieszkania tam kupują też
ci, którzy mają na dole lokale.
Powinno być dościślone w przepisach, do którego pietra można zrobić lokal
użytkowy.
Nikt nie otworzy lokalu gastronomicznego, jak się nie dogada ze wspólnotą.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Sprawa zniesienia ciszy nocne, jaka podstawa?
Radna Agnieszka Owczarczak – członek komisji
To jest art. 51 Kodeksu Wykroczeń z 1971 roku.
Złożyłam z kilkoma radnymi interpelację o zniesienie ciszy nocnej.
Radna Patrycja Mlejnek-Gałęza – członek komisji
Uważam, że zniesienie godzin ciszy nocnej ma logiczne wytłumaczenie.
Problemem jest u nas jeszcze brak miejsc postojowych.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Problemem u nas jest też komunikacja nocna. Czy rozkład jazdy autobusów
nocnych jest u nas zintegrowany z pociągami SKM?
Proponuję zawnioskować w tej sprawie.
Radny Krystian Kaczmarek – członek komisji
Proszę państwa, proszę pamiętać, że na hałas inaczej reagują starsi ludzi a
inaczej młodzi, którzy sami krzyczą i im to nie przeszkadza wówczas.
Są takie technologie, jakimi można wyciszyć te miejsce głośne, dyskoteki.
Uważam, że należy ożywić miasto, bo trzeba jednych i drugich zrozumieć.
Ożywienie Gdańska tak, ale hałas do 22 w ogródkach, a po tej godzinie w
budynkach – ale wyciszonych.
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Wiceprzewodniczący Arkadiusz Żukowski
To jest dyskusyjne. Trzeba ten problem rozwiązać prędzej, czy później.
Radny Piotr Dzik – członek komisji
Chcę żeby miasto tętniło życiem – ale powoli, nie róbmy nic szybko. Trzeba
wysłuchać każdej ze stron.
Radna Agnieszka Owczarczak – członek komisji
Mieszkańcy skarżą się też na zanieczyszczenia i brzydkie zapachy.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Brak jest toalet publicznych.
Radny Piotr Dzik – członek komisji
Są toalety. Dodam, że właściciele lokali gastronomicznych udostępniają toalety.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Czy jest szansa na promowanie Gdańska, żywego Gdańska, gwaru Głównego
Miasta. Jak państwo widzą możliwość reklamy Gdańska, poprzez pokazanie że
w Gdańsku toczy się życie nocne, czy jest na to szansa? Promujemy historię, w
tym roku promowaliśmy ten Gdańsk przez tajemniczość promować – natomiast,
co z promocją nocnego życia w Gdańsku. Wiele miast promuje to nocne życie,
promuje się poprzez wieczory kawalerskie. Kraków wydał angielskojęzyczną
ulotkę dla niesfornych turystów – jak się zachowywać – a u nas ten problem jest
odległy.
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Nasz strategia promocyjna, o której pani wspomniała, m.in. na rynek Wielkiej
Brytanii, Irlandii – skierowana jest do turystów generalnie na sezon letni.
Chcemy się porównać do Krakowa i Wrocławia – ale u nas ten sezon letni jest
niestety krótszy. Mamy trochę inny klimat, chłodniejszy. Co możemy nawet
stwierdzić w ostatnich dniach, i życie nocne u nas nie będzie kwitło – ponieważ
przy temperaturze 5-10 stopni o godz. 22:00 nikt w ogródku nie posiedzi.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Nie, nie trzeba siedzieć w ogródku. We Wrocławiu nie siedzi się zimą w
ogródku.
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Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Na temat godzin otwarcia lokali nie mogę się wypowiadać, bo to nie jest kwestia
promocji.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Nie, ja pytam o promocję życia nocnego w Gdańsku, co pani o tym myśli? Czy
jest szansa, żeby miasto Gdańsk, Wydział Promocji zaangażowało się w
promocję życia nocnego w Gdańsku.
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Ale co pani ma na myśli? Skoro w sezonie życie trwa, bo są imprezy różne,
odbywają się i festiwale, i koncerty, i to życie jest dłuższe niż po 22:00.
Natomiast, jeśli chodzi o imprezy zamknięte, poza sezonem turystycznym, to to
nie jest specjalnie rola promocji.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Ustaliliśmy już, że życie nie toczy się po 22:00, nawet w trakcie sezonu.
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Nie , nie zgadzam się. W sezonie trwa to życie nocne. Koncerty są głównie w
weekendy. W tygodniu różnie to bywa.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Chyba się nie rozumiemy. Ja pytam, albo sugeruje – żeby państwo w swojej
strategii, przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych na przykład,
uwzględnili życie nocne w Gdańsku.
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
A co to znaczy życie nocne w Gdańsku?
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Nie mam przy sobie ulotki – ale jedna z knajp przy ul. Piwnej reklamuje się w
ten sposób „sopocki klimat w centrum Gdańska” – no mi jest wstyd. Jestem
radną tego miasta i mi jest wstyd, ze knajpa w Gdańsku się w ten sposób
reklamuje. Nie mam zastrzeżeń co do tej reklamy – tylko się wstydzę, że tak to
jest postrzegane.
To nie jest tak, ze my sobie tutaj siedzimy i coś sobie mówimy.
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Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Powiem tak, Kraków przygotował ofertę dla Anglików, kawalerów – to
opracowały takie ofert weekendowe biura turystyczne. Taki łączny pakiet,
łącznie z noclegami i rozrywkami. To oni przygotowują a nie nasz referat.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Państwo zajmują się promocją miasta. Państwo wydają materiały promocyjne.
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Tak, ale my nie przygotowujemy pakietu promocyjnego pt. życie nocne w
Gdańsku.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Tak, ale w ulotkach można napisać wszystko, prawda?
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Tak, w ulotkach można napisać wszystko.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Właśnie. Biorę kartkę, składam ją na 2-3 części, kandyduję do Sejmu, do
Senatu, do Rady Miasta Gdańska – i piszę tam wszystko, tak? Umówmy się, to
jest promocja, to się nazywa promocja. Ale to jest wszystko promocja. W dobrej
promocji, nie kłamiąc, napiszemy wszystko. Miasto Gdańsk jest takim samym
produktem. Państwo teraz przygotowują, czy ogłosili konkurs na strategię
marki; na budowanie marki Gdańska, tak?
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Tak, strategię.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Niezależnie od tego państwo przygotowują materiały Gdańska. I w materiałach
Gdańska może się znaleźć takie zdanie: Gdańsk jest oazą zabytków. Przyjedź
do godz. 22:00 możesz te zabytki oglądać, możesz robić wszystko. Pytanie, czy
w tych materiałach promocyjnych są państwo w stanie zawrzeć reklamę tego
Gdańska po godzinie 22:00.
Ja nie mówię, że państwo napiszą tam, że „w godzinach wieczornych
zapraszamy do knajpy na ulicy...”, ale „przyjedź do Gdańska bo tu jest życie
nocne, bo tu będziesz się bawił do białego rana”.
Czy pani to sobie wyobraża, czy nie?
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Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Nie możemy tego napisać, bo to jest niezgodne z prawdą. Nie ma życia nocnego
więc nie możemy zapraszać do czegoś, co nie istnieje.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
O i tu się zgadzamy. Przed chwilą pani powiedziała coś innego, że jest życie
nocne. Pani powiedziała, ze są koncerty, tak?
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Mówię o lecie, o weekendach letnich. I zgadzam się w pełni, że życia nocnego
w ciągu tygodnia raczej w lecie nie ma; no może poza czasem Jarmarku
Dominikańskiego.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Nie ma tego życia nocnego, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo mieszkańcy
są do tego przyzwyczajeni. Gdańsk to oaza zabytków i po 22:00 na Głównym
Mieście się nie hałasuje.
Czy państwo byliby w stanie pomyśleć o tym, żeby wśród mieszkańców
Gdańska wypromować Gdańsk, jako pewien fragment Gdańska, gdzie się ludzie
zjeżdżają i bawią? Czy państwo mogliby pomyśleć nad takim materiałem, żeby
dotrzeć do mieszkańców Gdańska; żeby im powiedzieć, że „my chcemy, żeby
Gdańsk, Centrum Gdańska żyło, żyło życiem przez całą dobę”.
Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Po pierwsze, przygotowywana jest teraz strategia marki – to proces długotrwały.
I zobaczymy jakie będą koncepcje, łącznie we współpracy z nami, co można
nowego wprowadzić.
A po drugie, jest problem o którym rozmawialiśmy, problem tego że Główne
Miasto jest obszarem mieszkaniowym również.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Właśnie mówię o tym dotarciu, do tych mieszkańców. Tych, którzy tam
mieszkają.
Niech państwo o tym pomyślą, dobrze? Uważam, ze to jest problem w
komunikacji z mieszkańcami. Mówimy „Główne Miasto nie żyje”.
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Pani Iwona Brudkiewicz – Kancelaria Prezydenta ds. Kultury, Sportu i
Promocji UM w Gdańsku
Musiałaby być chyba jakaś debata publiczna, bo co osoba to jest temat, to jest
problem i każdy powie coś innego.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Oo i to jest dobry pomysł.
Radny Piotr Dzik – członek komisji
Wystarczy, że w ulotce promocyjnej napiszemy, że otworzyły się nowe kluby,
które są czynne do 4 rano; wymienić nawet te lokali, które są czynne do tej 4, do
6 rano.
Tak całkiem to nie jest tak, ze miasto nie żyje. Mamy dużo drobnych, małych
uliczek. My mamy rozrzucone te uliczki po całym centrum. Nie mówmy, że to
życie nocne całkiem nie istnieje. Porównujemy się do Sopotu. Sopot to jest
proszę państwa Morena ogrodzona płotem. Tyle samo ma mieszkańców co
Morena.
Jeżeli część jest w Mieście Aniołów, część jest w tych dyskotekach koło Teatru
Wybrzeże, w innych lokalach obok – i w nich są ludzie. Środa-czwartek w
Sopocie też jest pusto. Niedziela też mniej.
Gdybyśmy my skumulowali tych wszystkich ludzi, co są w różnych knajpkach,
restauracjach na Głównym Mieście – bo taki mit powstał „a w Sopocie to” – my
mamy całkiem inny układ miasta. Tam jest jedno Monte Cassino. My mamy
Długie Pobrzeże, my mamy dużo innych uliczek których nie ma Sopot.

USTALENIA KOMISJI
• Dotyczy: rozkładu jazdy autobusów nocnych
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem, aby zintegrować rozkład jazdy
autobusów nocnych z rozkładem jazdy kolejek SKM.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 6 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/35/34/07 stanowi załącznik do protokołu.
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• Dotyczy: lokali czynnych po godz. 22:00
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem, aby stronie głównej miasta umieścić
baner z odnośnikiem, wskazującym lokale, dyskoteki czynne po godz.
22:00.
Powyższe zachęci gdańszczan i turystów do spędzania czasu w naszym
mieście po godz. 22:00.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-0836/35/07 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 7 i 8
Przegląd realizacji dotychczasowych wniosków zgłaszanych przez Komisję
Turystyki i Promocji Miasta.
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radna Agnieszka Owczarczak – członek komisji
Poruszyła sprawę artykułu w Dzienniku Bałtyckim z dnia 27 sierpnia br. dot.
parkowania autokarów przywożących turystów wycieczkowych do Gdańska.
Zapytała o oznakowanie miejsc niebezpiecznej kąpieli, które były przedmiotem
komisji w czerwcu.
Spytała o przyczyny opóźnień w wydawaniu biuletynu Herold.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Poruszyła sprawę innych pism, jakie wpłynęły do komisji:
– propozycja Państwa Barbary i Tadeusza Buczyńskich w sprawie
stworzenia na terenach Wyspy Sobieszewskiej „Rajskiego Ogrodu” –
komisja wystosowała wniosek do prezydenta,
- pismo p. Kokalskiego – aa.
Radny Krystian Kaczmarek – członek komisji
Poruszył sprawę protokołów z sesji Rady Miasta Gdańska. Powiedział, iż
zgłaszam do dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska uwagi do protokołu z sesji z
dnia 29 marca 2007 r., które nie zostały jeszcze poprawione.
Zwrócił również uwagę na terminowość protokołów z sesji. Dodał, iż protokoły
winny być bardziej precyzyjnie spisywane z taśmy.
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USTALENIA KOMISJI
• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek komisji nr 09-07/30/29/2007 (WPGIII-421/246/MS/07 z dnia 12 lipca 2007 r.) w sprawie oznakowania
miejsc niebezpiecznej kąpieli.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca się do
Pana Prezydenta z zapytaniem, jakie konkretnie miejsca oznakowano, ile
znaków ostrzegawczych ustawiono.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku NR 10-08/37/36/2007 załącznik do protokołu.
• Dotyczy: biuletynu „Herold”
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z zapytaniem, jakie są przyczyny opóźnień w
wydawaniu biuletynu „Herold”
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/38/37/07 stanowi załącznik do protokołu.
• Dotyczy: artykułu z Dziennika Bałtyckiego z 27 sierpnia br. w
sprawie turystów statków wycieczkowych
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem o rozwiązanie problemu parkowania
autokarów przywożących turystów wycieczkowych.
W załączeniu kopia artykułu z Dziennika Bałtyckiego.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 6 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/39/38/07 stanowi załącznik do protokołu.
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• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek Komisji Nr 05-03/18/17/2007 w
sprawie umieszczania na wiatach przystankowych informacji o
nielegalności naklejania ogłoszeń (ZDiZ-UT/8802/2007/VP z dnia 15
maja 2007 r.)
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z zapytaniem, dlaczego Zarząd Dróg i Zieleni nie
umieścił wspomnianej informacji.
Komisja prosi również o wskazanie kolejnego terminu realizacji
powyższego.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/40/39/07 stanowi załącznik do protokołu.
• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek Komisji Nr 04-02/11/10/2007 w
sprawie umieszczenia informacji obcojęzycznych w pojazdach
komunikacji miejskiej (ZTM-NM/1494-07 z marca 2007 r.)
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z zapytaniem, kiedy Zakład Komunikacji Miejskiej
będzie w stanie umieścić informację w swoich pojazdach i kiedy Zarząd
Transportu Miejskiego przygotuje nowe wzory informacji w wersji
angielskiej i niemieckiej.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/41/40/07 stanowi załącznik do protokołu.

• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek Komisji Nr 05-03/14/13/2007 w
sprawie możliwości zmiany miejsca cumowania poza sezonem letnim
katamaranów Żeglugi Gdańskiej sp. z.o.o. (BPKSiPII/4120/278/KS/07)
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z zapytaniem, czy otrzymał Pan Prezydent
odpowiedź w powyższej sprawie od prezesa Żeglugi Gdańskiej Spółka z o.o.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/42/41/07 stanowi załącznik do protokołu.
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• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek Komisji Nr 05-05/17/16/2007 w
sprawie strony internetowej miasta (KP/201/07/2007/JP z dnia 18
kwietnia 2007 r.)
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z zapytaniem:
1. Jakie „nowe funkcjonalności” zostały dodane,
2. Czy zakończyła się już gruntowna przebudowa oficjalnej strony
internetowej Miasta Gdańska.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/ 43/42/07 stanowi załącznik do protokołu.

• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek Komisji Nr 05-03/16/15/2007 w
sprawie umieszczenia na stronie internetowej miasta wszystkich hotspotów
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska ponawia
swój wniosek do Pana Prezydenta w sprawie umieszczenia informacji o
możliwościach korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie miasta
(wszystkie punkty instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych).
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/44/43/07 stanowi załącznik do protokołu.
• Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek Komisji Nr 04-02/06/05/2007 w
sprawie strony internetowej miasta Gdańska (KP/1A/02/07/HCh z
dnia 28 lutego 2007 r.)
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z uwagami:
1. Kiedy zostaną zakończone prace nad nowym layout’em strony,
dlaczego podany termin nie został dotrzymany,
2. Błędy w tłumaczeniu strony miejskiej na j. angielski (podano błędnie
nazwę klubu PiS, jako Prawo i Samorządność zamiast Prawo i
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Sprawiedliwość; złe tłumaczenie nazwy tego klubu oraz błędy w
menu „local authorities”: dwukrotnie użyte tłumaczenie Rady
Miasta Gdańska- members of the Gdańsk City Council i Gdańsk
Councillors. Dwukrotnie używa się również określenia „Mayor”)
3. Kiedy będzie uruchomiona strona miejska w wersji językowej
niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, ewentualnie innych.
4. Kiedy

ponownie

zostanie

uruchomiony

internetowy

biuletyn

informacyjny miasta.

Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/45/44/07 stanowi załącznik do protokołu.

• Dotyczy: pisma państwa Barbary i Tadeusza Buczyńskich w sprawie
stworzenia na terenach Wyspy Sobieszewskiej „Rajskiego Ogrodu”.

Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem o opinię i sprawdzenie możliwości
realizacji przedsięwzięcia.
Komisja przesyła kserokopie otrzymanego pisma.
Jednocześnie komisja prosi o udzielenie odpowiedzi zainteresowanym
stronom.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-08/46/45/07 stanowi załącznik do protokołu.
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• Dotyczy: protokołów z sesji Rady Miasta Gdańska.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska zwraca
się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z wnioskiem, aby :
1. Przy sporządzaniu protokołów z obrad sesji Rady Miasta Gdańska
precyzyjnie spisywać z taśmy wypowiedzi radnych i referujących
osób,
2. Terminowo umieszczać protokoły z sesji w internecie,
3. Poprawić protokół z 29 marca 2007 r. – w nawiązaniu do rozmowy
radnego Krystiana Kaczmarka z panem Piotrem Spyrą – p.o.
dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska.
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 10-0847/46/07 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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