Protokół z obrad XI sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 22.02.2017 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 10 radnych.
Nie obecni radni: Dariusz Bagiński, Jerzy Bogucki (n/u opieka, choroba),
Maria Cholewińska, Piotr Pawłowski (n/u delegacja), Czesława Pietkiewicz,
( lista

obecności zał. nr 1 do niniejszego protokołu)

Goście mieszkańcy obecni na sesji : Pani Barzyńska, Pan Laskowski.
I. Otwarcie obrad.
Obrady XI sesji otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław Zandrowicz.
Powitał obecnych radnych i gości dziękując za przybycie.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał przesłany porządek obrad, który został uzupełniony w
punkcie 7, o debatę i podjęcie Uchwały Nr XI/34/17 – opinia w sprawie projektu
utworzenia strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy Żabianka-Wejhera- Jelitkowo
–Tysiąclecia, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
Projekt porządku nowego i Uchwała XI/34/17 została przesłana wcześniej pocztą
elektroniczną i powiadomiono telefonicznie o dokumentach znajdujących się w siedzibie
Rady Dzielnicy.
Przedstawiony porządek oraz projekt uchwały została odczytana i przegłosowana prze
radnych. Za przyjęciem głosowało 10 radnych. (jednogłośnie).
III. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 29116.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Przewodnicząca Komisji Anna
Chmielewska, omawiając szczegółowo pozycje.
Wnioskując o przyjęcie sprawozdanie Zarządu Dzielnicy.
Rada Dzielnicy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. (10 radnych).
Pomyłka nastąpiła w podaniu posiedzeń Zarządu, którą Rada ustaliła w ilości 9.( błąd
zapisu 3)
Radny Andrzej Malinowski wniósł uwagę, że brak notatki z posiedzenia Zarządu, które się
nie odbyło z powodu złego stanu zdrowia przewodniczącej Ewy Kałęka.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że taka notatka był napisana i się znajduje w
dokumentach Rady.
Radna Ewa Kałęka (była Przewodnicząca Zarządu) wniosła, ze posiedzenie Zarządu
powinno odbywać się co miesiąc.
Przewodniczący Rady oświadczył , że nie ma takiego zapisu w Statucie Rady Dzielnicy
jak również w Regulaminie Rady.
Odczytał Statut i Regulamin w którym nie ma w żadnym punkcie o ilości zwoływanych
posiedzeń Zarządu. Każdorazowo odbywają się przed sesją.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie Nad przyjęciem sprawozdania Komisji
Rewizyjnej .
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. (10 za)
(załącznik nr 2)

IV. Przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2016.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że projekt uchwały budżetowej, sprawozdanie
Zarządu Dzielnicy, porządek obrad zostały przesłane radnym w dniu 31.01.2017 r. pocztą
elektroniczną i telefoniczną , SMS do odbioru w siedzibie Rady Dzielnicy, radnym którzy
nie osiadają poczty elektronicznej.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm odczytał sprawozdanie , które otrzymali radni
pocztą.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz, oceniając wnioski Komisji
Rewizyjnej i braku jakichkolwiek uwag poddał pod głosowanie wniosku o przyjęcie
sprawozdania Zarząd Dzielnicy.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 10 radnych (jednogłośnie).
(załącznik nr 3)

Przewodniczący Zarządu podziękował radnym za przyjęcie sprawozdania.
V. Debata nad Uchwałą Nr XI/33/17 podział środków finansowych na rok 2017.
Przewodniczący Zarządu odczytywał każdy punkt podziału środków finansowych z
przyznawanymi kwotami.
Wniósł w pkt. 3 o dołożenie kwoty 1,128, zł na utworzenie miasteczka ruchu drogowego,
z którego będą korzystać uczniowie i mieszkańcy, nauka ruchu drogowego i wyrobienia
pozwolenia na rower.
Będzie wynosić 11,128,zł
Ta kwota zostanie zabrana z pozycji proponowanej w I wersji pkt.14 Urząd Miejski,
na zakup i montaż znaków drogowych E-21. Informacja o nazwie Dzielnicy.
Wniósł w pkt. 5, - dofinansowanie zajęć dydaktycznych mieszkańców dzielnicy,
o zmianę i rozbicie na dwie pozycje kwoty 5000,zł.
-Kwota 3000, zł. dofinansowanie na aktywizację mieszkańców dzielnicy-seniorów,
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-kwota 2000, zł. na zakup drobnych pomocy dydaktycznych ZKPiG nr 8 ul. Szyprów
3 (zmiana wniesiona na wniosek przez Dyrektor Szkoły)
Ten punkt został przegłosowany jednogłośnie.
Dyskusja która dobyła się nad projektem.
Radne Ewa Kałęka i Elżbieta Potrykus wniosły o nową tablicę informacyjną na płocie
Szkoły KPiG nr 8.
Wniosek ten poparła mieszkanka Pani Barzyńska. Uzasadniając, że ludzi idąc z Kościoła
mogą przeczytać informacje Rady Dzielnicy.
Radne Ewa Kałęka i Elżbieta Potrykus zaproponowały by zmniejszyć po 300 zł. z pozycji
szkół i uzyskaną kwotę przeznaczyć na tablicę informacyjną.
Wywiązała się dyskusja, w której wypowiadali się wszyscy radni.
Radny Andrzej Malinowski poinformował, że na poprzedniej sesji prosił radnych o
składanie wcześniej, wniosków i propozycji podziału środków finansowych przed sesja.
Radny Wiesław Gronowski oświadczył, że będzie przeciwnikiem zabierania kwot
pieniężnych dzieciakom. W przyszłym roku należy się zastanowić i zabrać fundusze dla
MOPR.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm zapytał, dlaczego Radne sprawy tablic, nie wniosły
tego wcześniej po otrzymaniu projektu podziału środków, tylko teraz powodują
nieporozumienia i nie wskazanie skąd wziąć te kwoty i czy jest taka potrzeba.
Przewodniczący Bogusław Zandrowicz zapytał, Rada istnieje od kilku lat, czy w tym
okresie składano zapotrzebowanie na większą ilość tablic ?. Poinformował, że na tablicy,
która znajduje się przy SKM, są wywieszane informacje o sesjach, informacje bieżące,
które mają miejsce w Dzielnicy lub Mieście. Dodatkowo umieszczane są na tablicy
informacyjnej przy Szkole, siedzibie Rady za zgodą Dyrektora Szkoły. Posiadamy stronę
Internetową, oraz na FB, są dyżury radnych z mieszkańcami i te informacje są wywieszane
również w Bibliotece. Czy jest sens tworzenia nowych gablot
Radna Ewa Kałęka wypowiedziała się, że jeśli jest punkt w porządku obrad debata nad
Uchwałą, to uważa, że może wnosić swoje propozycje.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że trzy tygodnie był czas by takie sprawy
przedstawić Zarządowi a nie w chwili głosowania nad propozycją. Zapytał o celowości
powieszania drugiej gabloty przy Szkole Nr 8, czy Dyrektor Szkoły wyrazi zgodę na
wywieszanie nowej gabloty.
Poprosił radne E. Kałękę i E. Potrykus o sformowanie wniosku, że mamy zabrać szkołą po
300, zł. i przekazać na gablotę-tablicę.
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Przewodniczący Rady Dzielnicy ponownie przedstawił sprawę, że tablice z informacjami
Rady Dzielnicy są wywieszane w tablicy informacyjnej Szkoły, która znajdują się przy
siedzibie Rady. Druga tablica informacyjna Rady Dzielnicy znajduje się od lat na ciągu
pieszym od kolejki „SKM” i pasażu handlowego. Jest to umiejscowienie przy
największym ciągu pieszych, przechodzenia mieszkańców z każdej z dzielnicy Żabianki,
Wejhera, Jelitkowo Tysiąclecia, naszej Rady Dzielnicy.
Padła propozycja, by informacje takie umieszczać przez Spółdzielnie na klatkach
schodowych, była już taka rozmowa przeprowadzona z Zarządem Spółdzielń.
Poprzednia Przewodnicząca Zarządu i vice, Radna Ewa Kałęka poinformowała, że
wspólnie z Radną Elżbietą Potrykus otrzymały przyrzeczenie Zarządów, że takie czynności
będą wykonane.
Gość Pani Barzynska zabrała głos, ludzie chodzą do kościoła i chodzą po ulicy nie mają
informacji, że jest sesja Rady.
Radny Malinowski zaproponował by powtórnie podjąć rozmowę z Zarządami o takiej
możliwości i będzie to lepsze i dostępne do zapoznania niż na tablicach informacyjnych.
Przewodniczący Zarządu i Rada, upoważniła Przewodniczącego Rady i Za-cę
Przewodniczącego o nawiązanie takich rozmów z Zarządami Spółdzielń w najbliższym
okresie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zarządził głosowanie w sprawie zabrania kwot po 300 zł
z pozycji Szkół .
Wniosek został poddany pod głosowanie, czy ująć szkołom po 300 zł na rzecz nowej
tablicy.
Za wnioskiem głosowało 3 Radnych.
Przeciw wnioskowi
5 Radnych
Wstrzymało się
2 Radnych
Wniosek o zabranie szkołą po 300 zł. nie uzyskał akceptacji.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, by każdą pozycję z przeznaczenia środków
finansowych omówić, uznając zmiany zaproponowane w przegłosowaniu.
Taka propozycja została uznana za prawidłową w szukaniu kwot na tablicę.
Rada postanowiła w drodze głosowania , że z propozycji przeznaczonych środków
finansowych, w pkt. Nr 10 obniża się kwotę 500 zł. na tablicę informacyjną,
w pkt. Nr 11 zmniejsza się kwotę 500zł. na tablicę informacyjną.
Sprzeciw w tej sprawie zajął Przewodniczący Rady Dzielnicy uważając, że środki powinny
być przeznaczane na rzecz mieszkańców, Klubu Seniorów. Bo są to pieniądze z których
powinni korzystać mieszkańcy dzielnic.
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Radny Wiesław Gronowski pomimo, że różne mamy zdania, w tym temacie się wyjątkowo
zgadzam.
Radna Anna Chmielewska zgłosiła pomysł by zabrać z pkt. 10 i pkt. 11 po 500 zł.
Sprawę ujęcia kwot po 500 zł. z MOPR i Warsztatu Terapii Zajęciowej .
Wniosek został poddany pod głosowanie.
Przewodniczący Zarządu omówił pkt.13 sprawozdania. Będzie to Grand Prix Żabianki,
my jesteśmy małą cegiełką w sponsorowaniu. Zmiany nazwy powinno był wyraziste i
czytelne, dokonano na wniosek Doroty Piotrowskiej zmiany nazwy jako „”GRAND PRIX
DZIELNICY ŻABIANKA’’
W pkt.13 gry na orientację terenowa.
Przewodniczący Zarządu ponieważ nie ma więcej zmian uważa za zakończenie
uzasadnienia sprawozdania.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zarządził głosowanie.
Za zmianą głosowano jednogłośnie- (10głosów).
W Uchwale podziału środków finansowych powstał nowy pkt.14 przeznaczeniu
środków finansowych na rok 2017.
„-Urząd Miasta zakupi gablotę, na która przeznacza się kwotę 1000 zł.”
O godzinie 18,50 Radna Barbara Pasiek poprosiła o zwolnienie z sesji z uwagi na sprawy
osobiste-rodzinne córki. Opuściła sesje.

VI. Podjęcie Uchwały Nr XI/33/17
Przewodniczący Zarządu odczytał nową treść z poprawkami Uchwały Nr XI/33/17 .
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz poddał Uchwałę Nr XI/33/17
pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (9 głosów).
(załącznik nr 4)

VII. Debata i podjęcie Uchwały Nr XI/34/17 –opinia strefy parkowania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że podjęta Uchwała będzie wiążąca dla ZDiZ.
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Ten temat wywołał dyskusję o różnych poglądach. Ta sprawa była już omawiana w
ubiegłym roku na spotkaniu z vice Prezydentem Piotrem Grzelakiem.
Miasto obiecało, że z wpływu za parkowania zostaną dokonane zniszczenia terenów
zielonych w miejscach zniszczonych prze nieprawidłowo parkowane samochody.
W chwili obecnej nie znamy jakie to były wpływy i co ZDiZ wykonał na tych terenach.
Radna Ewa Kałąka zwróciła uwagę, że nie można robić parkingów w pasach ruchu
drogowego.
Radny Andrzej Malinowski wypowiedział się, że gdzie nie ma wnęk do parkowania nie
można tworzyć miejsc parkingowych.
Radny Wiesław Gronowski ponowił swoją propozycję o wywieszeniu informacji o
możliwości parkowania bezpłatnego na ERGO ARENIE.
Przewodniczący Zarządu zaproponował jeszcze jedno spotkanie ZDiZ , konsultacyjne z
radnymi.
Zasada . jest sen uporządkowania. Miasto wychodzi na „0” Może być deszcz i nie będzie
zajęta strefa parkowania.. Istota jest, jak mieszkańcy tych ulic widzą parkowanie w tym
regionie.
Z uwagi, że nie mamy informacji o wynikach jakie osiągnięto w ubiegłym roku z
parkowania, co Miasto zrobiło w tym zakresie, czy wykonano rekultywację terenów, które
uległy zniszczeniu i cele osiągnięte płatnego parkowania, postanowiono przenieś ten temat
na następną sesje.
Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie, że Uchwała Nr 34 zostanie przeniesiona
na następną sesję i uzupełnienie informacji na stawiane pytania.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie (9 głosów).
VIII. Sprawy Zarządu.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm poinformował o sprawach o sprawach które
Zarząd na bieżąco wykonuje. Poinformował o zamontowaniu tablicy informacyjnych Rady
w Jelitkowie. Naprawa i montaż tablic informacyjnych komunikujących o mapie i planie
dzielnic zostanie dokonana w najbliższym czasie z uwagi na warunki atmosferyczne.
Wszystkie sprawy, które otrzymuje, są przekazywane radnym na bieżąco poczta
elektroniczną.
IX. Wolne wnioski.
Radna Elżbieta Potrykus wniosła wnioski na piśmie do Przewodniczącego Zarządu.
Poruszyła temat wiaty na przystanku autobusowym przy Ergo Arenie. (to jest teren Sopot)
Również poprosiła o podziękowanie za ustawienie nowych ławek w Jelitkowie.
Radna Dorota Piotrowska o szydełkowaniu i przekazanie tej informacji mieszkańcom.
Sprawa drzewa , która była już w temacie poprzedniej sesji, które utrudnia jazdę w
Jelitkowie.
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Andrzej Malinowski, że wybierzemy się do Spółdzielń Mieszkaniowych w sprawie
wywieszania informacji Rady Dzielnic.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm przedstawił propozycje by w formacie A-5
wywieszać informację.
Radna Elżbieta Potrykus, Pani Szymańska złożyła pismo w sprawie pisma Pani
Latoszewskiej, dotyczy potok Jelitkowski , wycięcie drzew.
Dorota Piotrowska strona w sieci esp. stara strona powinna być usunięta..
Poprosić ośrodki w sprawie aktywizacji osób seniorów, by dały nam informację o swojej
działalności, byśmy mogli je opublikować.
Radny Wiesław Gronowski w sprawie remontów dróg, ponieważ z raportu Prezydenta nie
wywnioskował w jakim czasie będą remontowane.
Spotkanie na temat bezpieczeństwa na Dzielnicy.
Radny Andrzej Malinowski , że był poruszany temat sprzedaży na ryneczku. I sposób
bezpieczeństwa na dzielnicach.
Obecni byli pracownicy Spółdzielń.
Wiesław Gronowski, że na spotkaniu była Pani Cholewińska i inni radni. A Zarząd
reprezentuje Radę.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że upoważnił Przewodniczącego do
reprezentowania Rady. Stwierdził i poinformował, że zaproszeni byli wszyscy radni i
osoby zainteresowane.
Radna Ewa Kałęka ,by Miasto dało pismo, czy siedziba Rady Dzielnicy spełnia warunki
do przyjmowania mieszkańców. Czy nie możemy dostać lokal spełniający warunki z
prawem. Prosi o wniesienie do protokołu. Miasto ma odpisać czy siedziba spełnia warunki
dla osób niepełnosprawnych.
Radny Andrzej Malinowski by zaadaptować dworek na Pomorskiej.
Radny Wiesław Gronowski o temacie budżetu Obywatelskiego, czy dostaniemy
informacje, plakaty i przekazać do wiadomości mieszkańców.
Przewodniczący Zarządu poinformował że, jest pula która została i może przejść na konto
dzielnic.
X. Zakończenie Obrad.
Przewodniczący Rady Dzielnicy spytał czy są jakieś wnioski.
Ponieważ nikt nie zgłosił , stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i stwierdził
zakończenie obrad.
Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.

Protokołował
Bogusław Zandrowicz
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