Protokół z obrad X sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 09.11.2016 roku w Zespole Szkół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku ul. Szyprów 3.

Początek sesji godz. 18,00
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 13 radnych.
Nieobecni radni Bagiński Dariusz, Kałęka Ewa.
(Lista obecności radnych zał. nr1, lista mieszkańców zał.nr1)

I. Otwarcie obrad.
Obrady X sesji otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław
Zandrowicz. Powitał radnych, dziękując za przybycie. Na podstawie listy
obecności członków Rady stwierdził kworum.
Poinformował Radnych, że w dniu 02.11.2016 roku otrzymali porządek obrad i
załączone dokumenty.
W dniu dzisiejszym zaproponowany zostanie porządek obrad poszerzony o kilka
punktów. W związku z tym zmienią się poszczególne punkty w numeracji
porządku sesji. Porządek obrad zostanie zmieniony z uwagi na dokumenty,
które wpłynęły w okresie po wysłaniu powiadomień i dokumentacji dotyczącej
X sesji.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, na Zarządzie zwołanym w dniu
08.11.2016 roku poinformował Prezydium, że otrzymał pisma i materiały od
Miasta, które powinny być ujęte w porządku obradowania X sesji z uwagi na
termin odniesienia się do tych decyzji oraz tematykę podejmowaną na sesji.
Na X sesji Przewodniczący Łukasz Bejm, złożył wniosek i poinformował
radnych, zapoznając z pismami, które wpłynęły do Rady i wnosi o umieszczenie
tych dodatkowych punktów w porządku obrad.
Przedstawił i omówił proponowane zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Wszyscy radni otrzymali zaproponowany nowy porządek obrad i projekty
Uchwał w sprawie zmiany porządku obrad sesji do zapoznania się z nimi
przy podpisywaniu listy obecności.
(Porządek obrad X sesji po zmianach. Zał. nr 2)

Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz, zapytał radnych czy są uwagi
do przedstawionego nowego porządku obrad sesji.
Uwag i sprzeciwu nie zgłoszono.

II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm odczytał i omówił zasadność zmiany do
porządku obrad X sesji. Każdy zaproponowany punkt zgłoszony do ujęcia
zmian w porządku sesji, został przegłosowany odrębnie przez radnych bez
sprzeciwu w głosowaniu - ”jednogłośnie”.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz odczytał uzupełniony przyjęty
porządek obrad, poddając pod głosowanie.
Dotyczyło to zmian w pkt. 4, pkt. 5, pkt. 7, o który został zmieniony porządek
sesji, pozostałe punkty uległy odpowiednio przesunięciu.
Zaproponowany nowy porządek sesji został przyjęty przez radnych
„jednogłośnie”.
III. Debata nad Uchwałą Nr XXIX/775/16 Rady Miasta Gdańska.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, przedstawił i omówił sprawę
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pomorska i Gospody.
Poinformował o złożonym proteście mieszkańców, którzy odrębnie złożyli
pismo do Miasta.
Komitet Protestujących Mieszkańców Budynków Gospody 6 i 8 oraz Pomorska
22 złożył wniosek do Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
o zajęcie stanowiska przez Radę Dzielnicy.
Przedstawił projekt Uchwały X/30/16 i omówił każdy wniosek od nr 1 do nr 9
zawarty w uchwale.
Wnioski były czytane w kolejności numeracji i omawiane przez radnych.
Wniosek nr 1, do wniosku uwagę wniósł Radny Wiesław Gronowski by nie
wpisywać, że na wniosek Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców.
Przewodniczący poinformował, że stoimy murem za mieszkańcami i popieramy
ten wniosek.
Głos w sprawie zabrał Radny Andrzej Malinowski informując, że na
poprzedniej sesji nie podjęliśmy Uchwały, która by wyrażała jednoznacznie
nasze stanowisko, ograniczające budowę w planie zagospodarowania
przestrzennego. Rada ma obowiązek podejmować uchwały na żądanie
mieszkańców.
Poddano pod przegłosowanie złożony wniosek przez Wiesława Gronowskiego.
Za zmianą głos 1, przeciw 10 głosów, wstrzymały się 2 głosy.
Treść wniosku nr 1, zostaje nie zmieniona.
Wnioski, od 2 do 8 zostały omówione indywidualnie, każdy wniosek osobno.
Uwag do przedstawionych wniosków nie było. Przyjęto jednogłośnie.
Wniosek nr 9, z uwagi na skomplikowanie w sprawie drzewostanu i
różnorodności posadzonych tam drzew i ich umiejscowienia, którego radni nie
byli w stanie ocenić, po dyskusji postawiony został wniosek przez Za-cę

Przewodniczącego Zarządu Piotra Pawłowskiego o wykreślenie wniosku nr 9
z uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie o wykreślenie wniosku nr 9.
Za wykreśleniem oddano 5 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymało się 3 głosy.
Z uwagi na równą ilość głosów, Przewodniczący Rady Bogusław
Zandrowicz podjął decyzję o wykreślenie wniosku.
Przewodniczący Zarządu odczytał zmianę w wniosku nr 8 ,wyrazu „w czasie”
na wyraz „podczas”.
IV. Podjęcie Uchwały Nr X/30/16.
Przewodniczący Zarządu, odczytał treść Uchwały X/30/16 z uwzględnieniem
dokonanych zmian.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą.
Za Uchwałą oddano 12 głosów, przeciw 0, wstrzymał się 1 głos.
Uchwała została podjęta. ( załącznik nr 3)
V. Debata i podjęcie Uchwały Nr X/31/16
Przewodniczący Zarządu odczytał projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelitkowo, w temacie wejść na plażę nr 63 nr 64, na przedłużeniu
ul. Piastowskiej w mieście Gdańsku. Dokumenty zostały przesłane radnym.
Omówiono potrzeby wybudowania sanitariatów, natrysków i przystosowanie
korzystania dla osób niepełnosprawnych przy wejściach na plażę.
Radni przedyskutowali przedtawionytemat i ocenili pozytywnie propozycje.
Przewodniczący Zarządu odczytał treść Uchwały X/31/16.
Przewodniczący Rady dzielnicy zarządził głosowanie.
Za oddana 13 głosów, przeciw 0,wstrzymał się 0 głos.
Uchwała została podjęta. ( Załącznik nr 4)
VI. Debata nad projektem zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy Ż-W-J-T.
Przewodniczący Zarządu omówił zmiany w załączniku do Uchwały Nr III/13/15
regulaminu Komisji Rewizyjnej dotyczącej zmiana brzmienia § 1 pkt.6 otrzymuje
brzmienie„Komisja dokonuje kontroli raz na rok, badając kryterium zgodności z prawem”

W załączniku do uchwały Nr III/13/15, § 4 otrzymuje brzmienie: „Komisja
Rewizyjna za zgodą Rady rozpatruje skargi na działalność Zarządu Dzielnicy”.

Głosy w dyskusji zabrali Andrzej Malinowski, który uznał za słuszne zmiany,
Maria Cholewińska, że skargi na działalność Zarządu przyjmuje
Przewodniczący Rady,
Bogusław Zandrowicz, że skargi które wpływają Przewodniczący Rady
przekazać może Komisji Rewizyjnej do zbadania i oceny,

Łukasz Bejm, że skargi przyjmuje Przewodniczący Rady i przekazuje do Rady i
Komisji Rewizyjnej,
Dorota Piotrowska, że robimy regulamin na lata i powinien być opracowany z
myślą w przyszłość.
Łukasz Bejm poinformował, że wnioski takie wpływały z samej Komisji
Rewizyjnej. Posiedzenia sesji odbywają się przeważnie raz na kwartał i jaki jest
cel przeprowadzania kontroli co kwartał. Za zgodą Rady wprowadzamy te
zmiany.
VII. Podjęcie Uchwały Nr X/32/16
Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr X/32/16 wprowadzającej
zmiany w załącznik do Uchwały Nr III/13/15
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie Uchwały Nr X/32/16.
Za oddano 12 głosów, przeciw 0, wstrzymał się 1 głos.
Uchwała została podjęta. ( Załącznik nr 5)
VIII. Sprawy Zarządu.
Przewodniczący Zarządu poinformował o sprawach którymi zajmował się i
sposobie załatwieniu zgłoszonych spraw dla Zarządu.
Wpływaniu pism o dofinansowanie jednostek budżetowych, od Szkoły nr 60,
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pisma wszystkie zostały wysłane do jednostek.
Zarząd zaczyna zbierać odpowiedzi i będą te sprawy przedmiotem oceny i
tematy będą rozpatrywane w miesiącu styczniu 2017 roku.
Odpowiedział na wniosek Radnej Elżbiety Potrykus w sprawie zieleni, śliwy,
odrosty, zostały przycięte i zabrane, wniosek załatwiony. Odnośnie wiaty na
przystanku końcowym Żabianki otrzymał odpowiedź, że jest bezzasadne
stawianie tam wiaty. Sprawa ławek w Jelitkowie, obecnie nie przewiduje się
wstawiania większej ilości z uwagi na poszerzenia wejścia na plażę.
Sprawa zatoczki przy Wyższej Szkole Bankowej jest brak możliwości
technicznych wykonania z uwagi na chodnik.
Wniosek Anny Chmielewskiej w sprawie remontu domków w Jelitkowie.
W rozmowie przeprowadzonej z kierownictwem BOM otrzymał odpowiedz, że
nie jest tak jeszcze źle, piorytetują starsze i w gorszym stanie budynki według
wielkości posiadanych środków. Uszkodzone dachy należy zasłonić folią.
Sprawa dojazdu do sklepu i domów, mieszkańcy nie chcą dojeżdżać przez
parking, tyko wprowadzić zakaz wjazdu i wprowadzić identyfikatory dla
upoważnionych mieszkańców. Dojazd musi być do hotelu Nautilus.
-Sprawy tablic informacyjnych uszkodzonych w Jelitkowie, Gospody i SKM,
Pan Słodkowski zapewnił, że zostaną naprawione i wzmocnione. Tablica w

Jelitkowie nie będzie naprawiana ponieważ została ukradziona razem ze
stelażem.
-W dniu 21 listopada o godz.17,00 odbędzie się spotkanie z Prezydentem Miasta
Gdańsk w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Sulisława.
Otrzymamy 1000 ulotek, 20 plakatów i prośba o rozmieszczenie ich w
budynkach, powiadomi SMS i podwiezie do radnych. Apel wzmocnić agitacje i
zapraszać mieszkańców na spotkanie z Prezydentem Miasta.
-W dniu 28 listopada o godz.11,00 w siedzibie Referatu I Straży Miejskiej przy
ul. Gospody 19 A, odbędzie się spotkanie organizowane przez Straż Miejską,
Wydział Bezpieczeństwa Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Policji,
MOPR, ZDiZ oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych, Żabianka.
Osiedle Młodych, Przymorze. Dotyczyć to będzie spraw bezpieczeństwa i
porządku na osiedlach.
-Zaproszenie do współpracy Bractwa Przygody.
Zarząd przygotował list intencyjny w imieniu Rady, który został przyjęty przez
aklamację na dzisiejszej sesji, podpisany list przekaże dla Bractwa Przygody.
IX. Wolne wnioski.
Część spraw została omówionych w trakcie dyskusji w sprawach Zarządu.
Radna Elżbieta Potrykus, wniosła wniosek o poszerzenie parkingu na ul
Rybackiej o pas trawników, ponieważ jest ciasno i nie ma gdzie parkować
samochodów.
Radna Maria Cholewińska wnioskuje by doprowadzić do spotkania z
jednostkami budżetowymi Szkoły, Biblioteka, Straż Miejska, Policja.
Przewodniczący Zarządu udzielił odpowiedzi, że będą zaproszenia wysłane.
Radny Andrzej Malinowski zaapelował by składać wnioski na cele budżetu
Rady.
X. Zakończenie obrad.
Wszystkie sprawy porządku obrad zostały wyczerpane.
Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ż-W-j-T
Bogusław Zandrowicz
Protokół sporządzono z zapisu dyktafonu

