Sprawozdanie z działalności
Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
za rok 2017
W 2017 roku odbyły się 4 sesje Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
kadencji 2015-2019:
XI – 22 lutego
XII – 8 marca
XIII – 13 czerwca
XIV – 12 października
Dnia 28 września zaplanowana XIV sesja Rady nie odbyła się z powodu braku kworum.
W trakcie czterech sesji podjęto 5 uchwał, których projekty przygotował Zarząd. Jedna
dotyczyła kwestii finansowych, cztery pozostałe to opinie i stanowiska Rady:
- XI/33/17 w sprawie przeznaczenia środków finansowych
- XII/34/17 opinia w sprawie projektu utworzenia strefy płatnego parkowania na terenie
Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
- XII/35/17 opinia dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy parku linowego –
mały plac zabaw – na działce nr 359, obręb 15
- XIV/36/17 opinia dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy wakeparku – na
zbiorniku wodnym przy ul. Orłowskiej, działka nr 21, 22, 23, 24/1, 24/2, obręb 8
- XIV/37/17 stanowisko w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i
Kaplicznej w mieście Gdańsku
Zarząd odbył pięć posiedzeń i sprawował obowiązki informując radnych w korespondencji
drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zarząd przy wsparciu Przewodniczącego Rady
przyjmuje pocztę napływającą drogą tradycyjną jak i pocztą elektroniczną, prowadzi również
stronę na portalu Facebook. Zarząd utrzymuje stały kontakt z instytucjami działającymi na
terenie Dzielnicy, współpracujemy również z organami porządkowymi (Zarząd Dróg i
Zieleni, Straż Miejska, Policja). Zarząd angażuje się również stale w działania Mieszkańców
dotyczące zabudowy rejonu ul. Pomorska a ul. Gospody.

W lutym Zarząd brał udział w kilku spotkaniach dotyczących wprowadzenia strefy płatnego
parkowania na dzielnicy, które wydatnie przyczyniły się do podjęcia przez Radę stanowiska
w tej sprawie dnia 8 marca.
W lutym i marcu Zarząd prowadził – zakończone sukcesem – działania mające na celu
organizowanie finału Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska na terenie dzielnicy.
23 marca Zarząd zorganizował bezpłatne warsztaty dla osób broniących się przed
niezasadnymi, przedawnionymi lub nieudowodnionymi roszczeniami. W warsztatach, które
prowadził radca prawny Cezary Śpiewak-Dowbór udział wzięło siedmioro mieszkańców.
W czerwcu Zarząd wziął udział w sądzie konkursowym nad projektami koncepcyjnego
zagospodarowania terenu SP60. Nagroda za I miejsce ufundowana została ze środków Rady.
W dniach 18 września- 1 października Zarząd wspierał głosowanie w Budżecie
Obywatelskim 2018, poprzez udostępnienie siedziby Rady oraz pomoc w obsłudze mobilnego
punktu do głosowania. Zwycięskim projektem na dzielnicy (spośród siedmiu zgłoszonych)
zostały „Dzielnicowe ogrody sensoryczne”, którego koszt wyniesie 404 tys. zł.
Dnia 24 września na placu dookoła Ergo Areny odbyło się pierwsze Biegowe Grand Prix
Żabianki, będące jednocześnie finałem Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska 2017.
Zarząd brał czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu wydarzenia.
Dnia 19 grudnia Zarząd dokonał odbioru technicznego chodnika przy Biedronce,
zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Zarząd ściśle współpracował z Dyrekcjami szkół znajdujących się na terenie dzielnicy, biorąc
udział w wielu spotkaniach, naradach a także festynach, koncertach i galach.
Zarząd wystosował ponad 10 oficjalnych pism oraz podjął kilkanaście interwencji
telefonicznych związanych z wnioskami Radnych oraz Mieszkańców Dzielnicy.

Wykonanie budżetu Rady Dzielnicy na rok:
Rada w drodze uchwały z dnia 22 lutego rozdysponowała 67 128 zł, wykorzystano 100%
kwoty.
- 48 628 zł (72,45%) przekazano do Wydziału Polityki Społecznej na sfinansowanie potrzeb
siedmiu placówek oświatowych znajdujących się na terenie dzielnicy (szczegóły
rozdysponowania środków do wglądu we wnioskach o sfinansowanie),
- 13 000 zł (19,37%) przekazano do Wydziału Rozwoju Społecznego na sfinansowanie
organizacji zajęć aktywizujących oraz wydarzeń sportowych (szczegóły rozdysponowania
środków do wglądu we wnioskach o sfinansowanie),
- 2 500 zł (3,73%) przekazano do Biura Rady Miasta Gdańska na sfinansowanie obsługi
strony internetowej Rady – rdzwjt.gda.pl
- 2 000 zł (2,97%) przekazano do Biura Prezydenta ds. Kultury na organizację spotkań
mieszkańców z ludźmi kultury (zorganizowane przez Filię nr 26 Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej)
- 1 000 zł (1,48%) przekazano do Zarządu Dróg i Zieleni na zakup i montaż gabloty
informacyjnej (ze względu na warunki atmosferyczne montaż przeniesiono na wiosnę 2018)
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