PROTOKÓŁ NR 19-04/08
z posiedzenia wyjazdowego Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady
Miasta Gdańska, które odbyło się dniu 23 kwietnia 2008 r. o godz. 12:30 w
siedzibie Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i
Historycznego przy ul. Starowiślnej 2 w Gdańsku oraz w Sali 007 Nowego
Ratusza, przy u. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Obecni: wg załączonych list obecności.
Na stan 6 członków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 5, czyli było quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Krystian
Kaczmarek.
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

rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania
budżetu miasta Gdańska za rok 2007 – druk nr 622 (w zakresie działania
komisji).
2. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Porządek przegłosowano 5 głosami za.

Komisja rozpoczęła obrady w siedzibie Franciszkańskiego Ruchu
Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego przy ul. Starowiślnej 2 w
Gdańsku.
Pan Jerzy Jaśkowski
Przywitał wszystkich i zapoznał zgromadzonych z działalnością i planami na
przyszłość stowarzyszenia.
Stowarzyszenie powstało w 1986 roku. Od 1994 roku prowadzi działalność
humanitarną organizując pomoc dla dzieci z rodzin ubogich, wakacje dla dzieci
z terenów skażonych.
Od 1994 roku prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i
Poradnię dla ubogich.
Od 2005 roku prowadzi bezpłatną Łaźnię publiczną dla potrzebujących.
Od 2003 Muzeum Sybir Pro Memento.
Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny własnymi
środkami częściowo odbudowało część budynków. W jednym z nich znajduje
się ogólnodostępna łaźnia i sala do spotkań (gdzie odbywają się wieczory
muzyczne, spotkania z poezją itp). Całość ocieplana z kolektora słonecznego.
Który podgrzewa również wodę do mycia.
Drugi budynek to pomieszczenie, w którym wyświetlane są filmy i bajki dla
dzieci i dorosłych, gdzie można pograć w tenisa stołowego.
Kolejne pomieszczenie to muzeum „Sybir Pro Memento”, gdzie organizatorzy
zgromadzili ważne pamiątki i informacje. Obok, w jeszcze remontowanym
pomieszczeniu przygotowywane jest miejsce dla zbiorów bibliotecznych.
W kolejnym budynku znajduje się ogólnodostępna, bezpłatna wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego.
Dodał, iż w przyszłości planują otwarcie przystani jachtowej oraz klubu rzeźby,
w którym będzie się wykonywać rzeźby a nie tylko wystawiać już gotowe prace.

PUNKT – 1
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania
budżetu miasta Gdańska za rok 2007 – druk nr 622 (w zakresie działania
komisji).
Pani Maria Wonerska – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2007 w
zakresie działania komisji.
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Przewodnicząca Agnieszka Pomaska
Zapytała „a co ze ścieżką rowerową na błędniku, kiedyś na Komisji Budżetowej
zadawaliśmy to pytanie i miała być?”
Pani Maria Wonerska – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
„Nic nie wiem na ten temat”.
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJI:
• Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta
Gdańska po wysłuchaniu pani Marii Wonerskiej –
zastępcy dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku – 5 głosami za – pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w zakresie
działania komisji.
Treść Opinii Nr 19-04/31/04/08 stanowi załącznik do protokołu.

• Dotyczy: ścieżki rowerowej na wiadukcie Błędnik
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta
Gdańska,
zwraca
się do Pana Prezydenta z prośbą o informację, kiedy
powstanie planowana wcześniej ścieżka rowerowa na
wiadukcie Błędnik
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą
elektroniczną do komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku Nr 19-04/70/10/08 stanowi załącznik do protokołu.
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PUNKT – 2
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

• Pismo ze Straży Miejskiej w Gdańsku w sprawie anonimu, jaki został
przesłany do wszystkich radnych. – aa.
• Odp. na wniosek komisji w spr. handlu na ul. Mariackiej – aa.
• Odp. na wniosek komisji w spr. przejęcia lodołamacza- aa.
• Odp. na wniosek komisji w spr. nieterminowych protokołów z sesji
rady miasta.
•

Pismo pana Pawła Bednarczyka w sprawie błędów na stronie miasta.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Prezydenta z prośbą o interwencję i skorygowanie błędów
znajdujących się na stronie miasta.
Komisja prosi o przesłanie odpowiedzi zainteresowanym stronom,
przesyłając Panu Prezydentowi kserokopię otrzymanego pisma.
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną do
komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 5 głosami za.
Treść Wniosku nr 19-04/71/11/08 stanowi załącznik do protokołu.
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• Wniosek po wizji lokalne w Gdańsku Nowym Porcie, przy ul.
Starowiślnej 2b.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Prezydenta z zapytaniem, jaka jest sytuacja prawna i jakie są
plany związane z budynkiem przy ul. Starowiślnej 2b w Gdańsku.
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną do
komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 5 głosami za.
Treść Wnioski nr 19-04/72/12/08 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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