PROTOKÓŁ NR 18-03/08
z posiedzenia Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dniu 26 marca 2008 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 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
2008 rok – druk nr 612 + autopoprawki
2. Współpraca miasta z Gdańskim Stowarzyszeniem Kioskarzy.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Porządek przegłosowano 5 głosami za.

PUNKT – 1
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2008 rok –
druk nr 612 + autopoprawki prezydenta
Pani Maria Wonerska – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie działania
komisji.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Spytała o środki na Hewelianum i rewaloryzację Głównego Miasta.
Nie było więcej głosów w dyskusji.
Pan Krzysztof Rudziński – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Wspomniał o środkach na Halę Olivia – o systemie wczesnego powiadamiania
w przypadku odchyleń konstrukcyjnych.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Marii Wonerskiej – zastępcy dyrektora Wydziału
Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 4 głosami za, przy 1
wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały w zakresie działania komisji.
Treść Opinii Nr 18-03/30/03/08 w załączeniu do protokołu
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PUNKT – 2
Współpraca miasta z Gdańskim Stowarzyszeniem Kioskarzy.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Powiedziała, ze sprawa pojawiła się w wyniku korespondencji, jaka wpłynęła do
komisji z Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy.
Pani Elżbieta Machlik – wiceprezes Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy
Poinformowała o sprawie, dodając że Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy
chciałoby umieścić dodatkowo na ścianach kiosków plan miasta, z
zaznaczeniem punktu gdzie się znajdujemy.
Powiedziała, że włączyliby się w promocję miasta. „Do dnia dzisiejszego nie
wiemy co się dzieje, nie ma żadnej pewności, jak będą wyglądały losy naszych
małych biznesów.”
Pan Andrzej Duch – dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Powiedział, ze okres dzierżawy na 10 lat się skończył. Teraz można dzierżawić
na 5 lat w okresie przetargowym. Według informacji z Wydziału Skarbu nie
można było dzierżawić dalej na 10 lat.
Kolejnym założeniem jest nowy image miasta na 2012 r.
Dodał, że jeżeli chodzi o kontakt z Gdańskim Stowarzyszeniem Kioskarzy to nie
bardzo może się z tym zgodzić co słyszy. Były organizowane spotkania – na
pismo Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy z X 2007 r. – 4 grudnia 2007 r.
„Mogę przedstawić korespondencję. Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi
producentami kiosków, z jakimi udało nam się skontaktować. Ceny są od 15
tysięcy zł wzwyż. Bierzemy pod uwagę zakup i leasing. Nie mam nic
konkretnego więc jeszcze nic nie proponujemy zainteresowanym stronom.”
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Wspomniał pan o zakupie kiosków – pomysł wydaje się absurdalny. Jest wiele
innych ważniejszych potrzeb.
„Nie zajmują się państwo wszystkimi kioskami stojącymi na terenie Gdańska.
Są kioski bardziej zaniedbane, nie należące do Stowarzyszenia Kioskarzy,
którymi nikt się nie zajmuje”
Pan Andrzej Duch – dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
„Sprawa dotyczy wszystkich kiosków, do których mamy jako miasto pewien
dostęp.
Czy chcemy mieć miasto, które ma kioski z XX czy XXI wieku?”
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
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Spytała, czy są już jakieś projekty XXI wieku?
Pan Andrzej Duch – dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Odpowiedział, że czekają.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Powiedziała, że dla przykładu kioski jakie wystawił w ostatnim czasie RUCH są
nie do przyjęcia i nie są zbyt reprezentatywne dla miasta.
Pan Andrzej Duch – dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Odpowiedział, że jak wydział będzie miał pełną gamę propozycji to poprosi
przedstawicieli Kioskarzy, Rady Miasta Gdańska, Wydziału Skarbu i wspólnie
się wszyscy zastanowią co z tym zrobić. Dodał, że nie zakładają wymiany
wszystkich kiosków, w całym Gdańsku.
Pan Ryszard Kortas – Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy
Przedstawił propozycję Stowarzyszenia, dodając iż chcą aby kioski były
maksymalnie przeszklone.
Pani Elżbieta Machlik – wiceprezes Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy
Powiedziała, że część kiosków Ruchu, czyli ok. 90% wszystkich kiosków w
mieście są takie same.
„Nam zależy też aby nasze kioski nie szpeciły miasta, aby nam się w nich
dobrze pracowało.”
Pan Andrzej Socik – kierownik Referatu Turystyki Wydziału Polityki
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Powiedział, ze wg niego nie ma żadnych przeciwwskazań, co do kwestii
promocji miasta na ścianach kiosków. Oczywiście, oby były czyste i przejrzyste.
To musi być jakiś standard. Jeśli IT to musi być osoba z obcym językiem.
„Możemy zaproponować jakieś szkolenia.”
Pan Andrzej Duch – dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Powiedział, że jeśli mowa o tym, że niektóre kioski stanęły 2 lata temu – to
wszystkie dzierżawy, które są to będą trwały.
„Nie wiemy jeszcze, czy i jak można przedłużać 10 letnie dzierżawy na kolejne
10 lat. Tego jeszcze nie wiemy. Poprosimy do wspólnej pracy również Gdańskie
Stowarzyszenie Kioskarzy, i radnych.
Według naszej wiedzy nie jest możliwe przedłużenie 10 letniej dzierżawy żeby nie zamieniło się to w użytkowanie wieczyste.”
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Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Dziękuję – mamy obietnicę, że we wspólnej pracy będzie uczestniczył ktoś z
państwa stowarzyszenia i radni.
Pani Jolanta Sokołowska – Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony
Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Powiedziała, że wydział był cały czas w kontakcie ze stowarzyszeniem.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Powiedziała, że na tym wyczerpała się lista mówców, na typ etapie nie będą
kierowane żadne wnioski do Prezydenta i komisja będzie czekała na informacje
od zainteresowanych stron.
Na zakończenie podziękowała stronom za przybycie na posiedzenie komisji.

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

Pismo do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego RMG w sprawie
wydelegowania przedstawiciela komisji na wyjazd do Austrii – padła
kandydatura A.Pomaskiej i P. Mlejnek-Gałęza – ostateczna decyzja
zapadnie na jednym z kolejnych posiedzeń komisji.

• Odpowiedź na wniosek w sp. pisma p. Talika – aa.
•

pisma pana Janusza Dembowskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w
sprawie ulicy Mariackiej w Gdańsku

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Prezydenta z pytaniem, jakie są możliwości uregulowania
sposobów handlu na ulicy Mariackiej.
W załączeniu komisja przekazuje kserokopię otrzymanego pisma, prosząc
jednocześnie o przesłanie odpowiedzi zainteresowanym stronom.
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną do
komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 6 głosami za.
Treść Wniosku Nr 18-03/68/08/08 stanowi załącznik do protokołu.
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•

Odpowiedź na wniosek komisji – w sprawie wiat przystankowych –
sprawa w toku.

•

Odpowiedź na wniosek komisji w sprawie wyprawy Tanguskiej – aa.

•

Odpowiedź na wniosek w spawie imprezy Świbnieńskie lato – aa.

•

Pismo Stowarzyszenia Nasz Gdańsk w sprawie kładki na Ołowiankę –
komisja wróci do sprawy, jak pojawi się projekt kładki

• pisma Stowarzyszenia Lastadia z Elbląga z dnia 21 stycznia 2008 r. w
sprawie zachowania w rejonie Delty Wisły zabytkowego lodołamacza
liniowego typu L-250 Lampart-jako statku muzeum

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie propozycji przejęcia przez
miasto Gdańsk zabytkowego lodołamacza liniowego typu L-250 Lampartjako statku muzeum.
W załączeniu komisja przekazuje kserokopię otrzymanego pisma, prosząc
jednocześnie o przesłanie odpowiedzi zainteresowanym stronom.
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną do
komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 6 głosami za.
Treść Wniosku Nr 18-03/67/07/08 stanowi załącznik do protokołu.
• Wiceprzewodniczący Arkadiusz Żukowski zaproponował na
najbliższe posiedzenie temat wirtualnych map, jako promocja
regionu i miasta Gdańska.
Przewodnicząca Agnieszka Pomaska poprosiła, aby wcześniej materiał
został przedstawiony go wglądu, celem wstępnej oceny.
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• Radny Krystian Kaczmarek – członek komisji zwrócił uwagę na
błędy jakie zawierają protokoły z sesji Rady Miasta Gdańska.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Przewodniczącego z prośbą o wyjaśnienie sytuacji:
- na stronie miasta brakuje protokołów z sesji Rady Miasta Gdańska z IX i
XI 2007 r.,
- protokoły z IV i VI 2007 r. mają błędnie podane daty odbytych posiedzeń
sesji Rady Miasta Gdańska.
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną do
komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 6 głosami za.
Treść Wniosku Nr 18-03/69/09/08 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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