PROTOKÓŁ NR 22-07/08
z posiedzenia Komisji Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dniu 26 czerwca 2008 r. o godz. 08:30 w sali 007 Nowego
Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 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

wyrażenia zgody firmie „Metalzbyt” Sp. z o.o. na używanie w obrocie
nazwy miasta Gdańska – druk nr 732.
2. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Porządek przegłosowano 5 głosami za.

PUNKT – 1
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie
wyrażenia zgody firmie „Metalzbyt” Sp. z o.o. na używanie w obrocie
nazwy miasta Gdańska – druk nr 732.
Pan Krzysztof Bogacki – Wydział Programów Rozwojowych UM w
Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.
Brak uwag i głosów w dyskusji, przewodnicząca Agnieszka Pomaska poddała
projekt pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJI:
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska
po
wysłuchaniu przedstawicieli prezydenta Gdańska – 5 głosami za, przy
0
przeciwnych i 0 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały
Treść Opinii nr 22-07/33/06/08 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 2
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
• Odpowiedź na wniosek komisji w sprawie cmentarza przy ul.
Cedrowej – aa.
• Odpowiedź na wniosek komisji w sprawie terenu dawnego cmentarza
parafialnego Kościoła pw. Św. Antoniego przy ul. Hallera w Gdańsku
Brzeźnie.

USTALENIA KOMISJI:
Dotyczy: odpowiedzi na Wniosek komisji nr 20-05/75/15/08 dot. wskazania
właściciela terenu dawnego cmentarza parafialnego Kościoła pw. Św.
Antoniego przy ul. Hallera w Gdańsku Brzeźnie.
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Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Prezydenta z pytaniem, czy istnieje możliwość wyegzekwowania
od właściciela ternu uporządkowania posesji (zgodnie z pismem
ZDiZ/1265/12707/08/AD właścicielem terenu jest pan Roman Ubocz, zam.
przy ul. Sztumskiej 10 w Kwidzynie)
Komisja prosi również o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną do
komisji: ktipm.rmg@gdansk.gda.pl
Powyższe zostało przyjęte pozytywnie – 6 głosami za.
Wniosek nr 22-07/79/19/08 stanowi załącznik do protokołu.
• Pismo pana Jana Zima w sprawie ustanowienia specjalnej taryfy
postojowej w Marinie Gdańsk.

USTALENIA KOMISJI:
Dotyczy: pisma pana Jana Zima w sprawie ustanowienia specjalnej taryfy
postojowej w Marinie Gdańsk.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska, zwraca
się do Pana Prezydenta z wnioskiem o opinię w sprawie przyznania panu
janowi Zima specjalnej taryfy postojowej w Marinie Gdańsk.
W załączeniu komisja przesyła kserokopię otrzymanego pisma, prosząc o
udzielenie 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.
Wniosek nr 22-07/78/18/08 stanowi załącznik do protokołu.
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• Sprawa terenu dawnego cmentarza parafialnego Kościoła pw. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku przy ul. Słowackiego.
Pan Janusz Tarnacki – p.o. kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdańsku
Zapoznał zgromadzonych z informacjami dot. ww. przedmiotowego terenu.
Zwrócił uwagę, iż brak na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdańska.

USTALENIA KOMISJI:
• Dotyczy: działki nr 19/1, o powierzchni 0,2155 ha, położonej przy ul.
Słowackiego 81 w Gdańsku – teren dawnego cmentarza parafialnego
Kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku przy ul.
Słowackiego.
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przedstawienie planów
miasta Gdańska dotyczących działki nr 19/1, usytuowanej przy ul.
Słowackiego 81 w Gdańsku oraz o utrzymanie porządku na tym
terenie.
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 22-07/80/20/08 stanowi załącznik do protokołu.

• Dotyczy: działki nr 20, o powierzchni 2,4450 ha, położonej przy
ul. Słowackiego 79 w Gdańsku – teren dawnego cmentarza
parafialnego Kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w
Gdańsku przy ul. Słowackiego (właścicielem terenu jest parafia pw.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w przy ul. Słowackiego w
Gdańsku).
Komisja Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Gdańska,
zwraca się do Pana Prezydenta z zapytaniem o możliwość
egzekwowania porządku na terenie należącym do Kościoła pw. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Słowackiego w Gdańsku.
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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 22-07/81/21/08 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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