Protokół
XXII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
z dnia 7 czerwca 2017
odbytej w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 w Dolnym Wrzeszczu
Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 11 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Dzielnicy Sławomir Kalwasiński przedstawił następujący porządek obrad:
1. Sprawy bieżące i zgłaszane przez mieszkańców.
2. Informacja Zarządu dot. aktualnych działań.
3. Wnioski do BPI
4. Dyżury
5. Zmiany w Statucie Dzielnicy
6. Wolne wnioski
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.
Obrady przebiegły jak następuje:
Ad. 1. Sprawy bieżące i zgłaszane przez mieszkańców.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Sławomir Kalwasiński skontaktował się z Radnymi nie uczęszczającymi na
sesje Rady Dzielnicy i przedstawił wnioski wynikające z rozmów.
Zaproszony na sesję przedstawiciel organizatorów “festynu na farmacji” pan Jerzy Turek omówił
przygotowania do imprezy.
Przewodniczący Zarządu Krystian Kłos poinformował o konsultacjach z mieszkańcami ulicy
Krzemienieckiej dotyczącymi wprowadzenia strefy zamieszkania na ulicy Krzemienieckiej i Prusa.
Konsultacje przeprowadził Prezydent Miasta. W konsultacjach uczestniczyła Radna Danuta Maltańska
Wojciechowska. Strefa zamieszkania zostanie wprowadzona. Za wprowadzeniem strefy głosowało 138
mieszkańców, przeciw głosowało 13.
Następnie omówił sprawę terenu Gedanii. Prezydent Miasta zgłosił sprawę do Prokuratorii. Na razie na
terenie Gedanii nie będą wprowadzane żadne zmiany. Teren zostanie zabezpieczony.
Po wakacjach Przewodniczący Zarządu chce przeprowadzić konsultacje dotyczące strefy płatnego
parkowania na ulicach Wrzeszcza Dolnego. Poinformował także o studium zagospodarowania
przestrzennego. Droga Czerwona ujęta w studium będzie miała charakter drogi lokalnej, pozostały pas
rezerwy zostanie zagospodarowany - powstaną place zabaw i skwery. 29 czerwca na Radzie Miasta
przegłosowany będzie ostateczny projekt zagospodarowania przestrzennego “Zajezdni”.
Przewodniczący Zarządu Krystian Kłos przedstawił propozycję organizacji festynu dzielnicowego co roku w
innej szkole podstawowej. W tym roku festyn miałby być zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 49.
Radni zaakceptowali pomysł Przewodniczącego. W tej sprawie ma być zorganizowane spotkanie z Panią
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49.
Radna Aleksandra Kulma przekazała propozycję Pana Paradowskiego dotyczącą święta ulicy Wajdeloty.
Święto mogłoby się odbyć we wrześniu. Przewodniczący Rady Dzielnicy zgłosił chęć uczestniczenia w
organizacji święta razem z Radnymi Aleksandrą Kulmą i Krystianem Kłosem.
Radna Hanna Hubert zgłosiła potrzebę naprawy oświetlenia w parku nad Strzyżą i postawienie ławek na
placyku na ulicy Kościuszki.
Radny Marcin Jarosz zaapelował żeby biegi dzielnicowe odbywały się również we Wrzeszczu Dolnym.
Radna Aleksandra Kulma poinformowała o międzykulturowym pikniku, który odbędzie się dnia 14 lipca na
Podleśnej Polanie. Omówiła spotkanie z imigrantami, które odbyło się w Radzie Dzielnicy i o otwarciu

społecznego ogrodu na ulicy Chrobrego 5. Dnia 23 czerwca odbędzie się Piknik Sąsiedzki, na który.
zaproszeni są Mieszkańcy i Radni.
Radny Marcin Jarosz omówił spotkanie na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gdańska. Do 17 lipca należy zgłaszać uwagi do studium uwarunkowania
przestrzennego.
Przewodniczący Zarządu Krystian Kłos był na spotkaniu z ZTM. Radni Wrzeszcza Dolnego mają się
zastanowić nad nową linią autobusową, jak miałaby wyglądać trasa nowego autobusu w Dzielnicy. Wobec
przedstawianych na gorąco propozycji zaproponował aby radni przeanalizowali dostępną na stronie
internetowej ZTM mapę komunikacji miejskiej, można się z nią zapoznać i przedstawić propozycję
przebiegu nowej linii. Mówił także o pomyśle wznowienia SKM do Nowego Portu.

Ad. 2. Informacja Zarządu dot. aktualnych działań.
Aktualne działania zostały omówione w punkcie ad.1

Ad. 3. Wnioski do BPI
Przewodniczący Zarządu Krystian Kłos poprosił Radnych o zgłaszanie wniosków do Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych Miasta Gdańska. Poinformował że Przewodniczący Rady Dzielnicy powinien zgłosić
wnioski do Urzędu Miasta do 19 czerwca. Radni zgłosili następujące wnioski:
-

-

Dokończenie kanału ulgi pod ul. Wajdeloty
Remont ulic Grażyny, Wallenroda, Aldony, Lelewela, placu Wybickiego, Duboisa (od Kościuszki do Lilli
Wenedy), Zygmunta Augusta, Zbyszka z Bogdańca, Klonowicza (od Kościuszki do Wrzeszczańskiej),
Pstrowskiego,
Uzupełnienie braków chodników przy ul. Białej, Mierosławskiego, Górniczej, Kopalnianej,
Remont chodnika na ul. Krzemienieckiej, Lilli Wenedy, Strakowskiego,
Poszerzenie chodnika na ul. Pstrowskiego,
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Duboisa,

Radni w głosowaniu jednomyślnie przyjęli projekt Uchwały Nr XXII/45 /17 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z
dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wniosków Dzielnicy Wrzeszcz Dolny do ujęcia w Bazie Priorytetów
Inwestycyjnych Miasta Gdańska. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4. Dyżury
Zostały ustalone dyżury na miesiąc lipiec i sierpień 2017 rokuu

Ad. 5. Zmiany w Statucie Dzielnicy
Przewodniczący Rady Dzielnicy Sławomir Kalwasiński przedstawił zmiany w statucie Rady Dzielnicy:
-

-

Zmiana definicji większości głosów; zwykłej i bezwzględnej większości głosów
Ślubowanie radnego składa się osobie prowadzącej sesję
Zawiadomienie o terminie, miejscu spotkania inauguracyjnego powiadomienie także na adres mailowy
Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami dzielnicy w szczególności na zebraniach i dyżurach w
siedzibie Rady Dzielnicy. Radny ma dostęp do siedziby Rady na zasadach określonych w regulaminie
Rady
Jeżeli w kolejnych 3 kwartałach nie odbędzie się sesja Rady. Rada Miasta ma prawo rozwiązać Radę
Dzielnicy.
Projektowane zmiany budżetu Dzielnicy na rok bieżący Zarząd przekazuje Radnym na co najmniej 7
dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą one rozpatrywane
Na pisemny wniosek Radnego zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane drogą
elektroniczną

-

-

Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego nie mogą prowadzić Rady i
Przewodniczący nie wskaże osoby prowadzącej, sesję prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Właściwości i uprawnienia Rady: wykreślono opiniowanie placówek miejskich służby zdrowia, dodano:
Wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych na zasadach określonych w odrębnej
uchwale Rady Miasta Gdańska, pkt 24. Przedstawienie stanowiska w sprawie projektu studium i
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny
Dzielnicy, pkt.25. Przedstawienie stanowiska w sprawie projektów uchwał o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren
dzielnicy,pkt.26 Przedstawienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy, pkt 27 Przedstawienie stanowiska
w sprawie projektów uchwał o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującym teren dzielnicy
Wykreślone regulaminy i zakres działań komisji
Uchwały, protokoły i listy obecności z sesji są udostępniane w siedzibie Rady podczas dyżurów oraz
na stronie internetowej Rady Dzielnicy
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje na pisemny wniosek co najmniej ⅓ statutowego
składu Rady w głosowaniu tajnym. Wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady.
Jeżeli Przewodniczący zarządu nie został odwołany, ponowny wniosek można składać po 9
miesiącach
Nowy Zarząd można wybrać w terminie do 60 dni od odwołania dotychczasowego
Właściwości Zarządu - przygotowywanie projektów uchwał Rady za wyjątkiem uchwał przedkładanych
Radzie przez Radnych lub Komisje.
Zwoływanie Zarządu można robić pocztą elektroniczną
Zmiana dotycząca wielkości środków zależnie od zmiany granicy Dzielnicy
Nowo wybrany prezydent Miasta w ciągu miesiąca przeprowadza wybory do Rad Dzielnic
Nie może być członkiem komisji obwodowej krewna lub osoba powinowata kandydata na Radnego
Zgłoszenie kandydata na Radnego może zawierać adres poczty elektronicznej
Zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej
Miasta, biuletynie informacyjnym oraz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Miasta i Rady

Zmiany do statutu wchodzą dnia 13 czerwca 2017 roku.

Ad. 6. Wolne wnioski
Radna Hanna Hubert przekazała od mieszkańca podziękowanie dla Radnego Daniela Sokalskiego za
kulturę osobistą.
Radna Krystyna Przybyłowska poinformowała o rocznicy 95-lecia klubu Gedania.

Dalszych spraw bieżących i wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Obrady trwały od godz. 18:00 do godz. 20:10 dnia 7 czerwca 2017

Załączniki do protokołu:
1/ Lista obecności
2/ Uchwała Nr XXII/45/17 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie
wniosków Dzielnicy Wrzeszcz Dolny do ujęcia w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Miasta
Gdańska

