Protokół z obrad XII sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 08.03.2017 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 odział wzięło 11 radnych.
Nieobecni radni : Bagiński Dariusz, Bogucki Jerzy (n/u), Gronowski Wiesław (n/u)
Pawłowski Piotr (n/u).
W sesji uczestniczyli, Radny Miasta Gdańska Mariusz Andrzejczak, przedstawiciel
ZDiZ p.Tomasz Wawrzonek oraz mieszkańcy 11 osób.
(załącznik nr1)

I. Otwarcie obrad.
Obrady XII sesji otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT
Bogusław Zandrowicz.
Powitał radnych i mieszkańców dzielnic dziękując za przybycie.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
(Załącznik nr 2)

Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał porządek obrad i przedstawił wniosek
zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu Łukasza Bejma o dodanie w pkt. 5
porządku obrad;
- „Debata i podjęcie Uchwały XII/35/17 – dotycząca projektu zagospodarowania
terenu – budowy parku linowego – mały plac zabaw – na działce nr 359, obręb 15 –
informacja Prezes Fundacji „50 Aleja” Beaty Wałkonowskiej ” .
Radni przyjęli zaproponowaną zmianę przez głosowanie jednogłośnie (11).
III. Prezentacja założeń Strefy Płatnego Parkowania.
Sprawę strefy płatnego parkowania przedstawił p. Tomasz Wawrzonek (ZDiZ)
Zaprezentował na ekranie tereny objęte strefą płatnego parkowania i omówił ich
funkcjonalność. Przedstawił stanowisko Prezydentów Miasta, że decyzja podjęta
Przez Radę będzie respektowana i obowiązująca. Miasto nie narzuca swojej decyzji.
Pan Tomasz Wawrzonek omówił szczegółowo miejsca, znaki ,które będą
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Obowiązywały, oraz kwoty za parkowanie w tej strefie. Dozór nad strefą pełnić
będzie ZDiZ, Straż Miejska i Policja.
Mieszkaniec zapytał jaki jest cel tworzenia strefy płatnego parkowania?
W odpowiedzi p. T. Wawrzonek poinformował, że celem jest zniechęcenie w tej
strefie nadmorskiej do parkowania i korzystania z komunikacji miejskiej.
Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił o wypowiedzi w tej sprawie najbardziej
zainteresowanych mieszkańców, którzy na co dzień mają doświadczenie po
ubiegłorocznym okresie parkowanie w tej strefie.
W dyskusji gość Spreszyński przedstawił problem parkowania rowerów. Zaproponował
by wywiesić tabliczki o wysokości mandatów.
Gość poruszyła sprawę bezpieczeństwa, że ul. Bałtycka jest zamknięta a wjeżdżają
różne osoby udając ślepych, że nic nie zauważyli o zakazie. Przyjeżdżają bandyci
grożąc bronią. Policja przyjeżdża na interwencję pytając ile jest samochodów
parkujących.
I ta ilość stanowi podstawę do przyjazdu Policji.
Zaopatrzenie restauracji wjeżdżają samochody ciężarowe po ul. Bałtyckiej i ul.
Jantarowej. Samochody dostawcze powinny zaparkować i dowozić towar na wózkach.
Korporacje taxi poinformować by nie wjeżdżali odwożąc gości pod restaurację.
Zobowiązać Policję by nie ignorowała zgłoszeń i podchodziła poważnie do sprawy.
Wchodzili pijanie do jej mieszkania grożąc bronią. Jest niebezpiecznie
Pan Tomasz Wawrzonek poinformował, że montaż kamer rejestrujących zwiększyłoby
bezpieczeństwo w tej okolicy i taką rzecz można rozważyć. Są to urządzenia mobilne.
Gdzie istnieją znaki parkowania jest zwiększona kontrola Straży Miejskiej i ma
przyrzeczenie Prezydenta o zwiększonej ilości patroli S.M.
Gość Pani…. ,że wprowadzenie strefy płatnego parkowania nie zmieni sytuacji miejsc,
ponieważ będą parkować w innych miejscach.
Stworzenie stref parkowania nie może interweniować Straż Miejska, ponieważ samochód
w ruchu mogą zatrzymać.
Gośc Pan…
Radny MG. Mariusz Andrzejczak, pytacie państwo co z tego będziecie mieć. Ze stref
płatnego parkowania Miasto nie ma dochodu. Na renowację trawników wydaje się 300
do 400 tyś zł. Natomiast zapewnia to jakiś ład i porządek w tych strefach, kontrolę Straży
Miejskiej i zwiększy spokój i stabilność ruchu. Niewłaściwie parkującym zakładane są
blokady. Obawiam się, że uruchomienie parkowania przy ERGO-ARENIE spowoduje
przeniesienie dużego ruch przez u. Orłowską. W zeszłym roku gdzie wprowadzono
strefę płatnego parkowania mieszkańcy są zadowoleni, nastąpił porządek, proszą o
zwiększenie strefy.
W zeszłym mroku komercyjne parkingi nie zdały egzaminu. Zarządzenie o płatnym
parkowaniu było zaskarżone do Sądu. Będziemy wstawiać słupki ,które ograniczą wjazd
na tereny zielone. Oliwa ma strefę płatnego parkowania od 10,00 do 15,00. Proszę
zobaczyć wszyscy przed godziną 10,00 opuszczają miejsca. Przy Hestii mają parkingi
poziemne a korzystają z parkingu przy drodze.
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Wywiązała się dyskusja z różnymi propozycjami przez radnych i mieszkańców.
Dotyczyła płatności przez mieszkańców, abonentów wysokości opłat.
Radny Andrzej Malinowski, trzeba znaleźć inwestorów by powstały wnęki-zatoczki przy
ulicach. Głosuje za odrzuceniem projektu i zaopiniowanie negatywne wniosku.
Radna Ewa Kałęka o wyłączeni 3 ulic i zagłosować pozytywnie resztę planu.
Radna Dorota Piotrowska przedstawiła argumenty za i przeciw. Dotyczyło to Hestii i
wskazała przeciwne argumenty.
Pan Tomasz Wawrzonek podziękował za debatę i poprosił do rozmowy poza salą sesji.
Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy. Mieszkańcy przeszli do holu na
rozmowę i zadawanie pytań dotyczących ZDiZ.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm po wysłuchaniu wszystkich uwag biorąc pod
uwagę pismo mieszkańców zaproponował rozwiązanie, by wyłączyć ze strefy płatnego
parkowania 3 ulice Pomorska, Bursztynowa i Bałtycka, pozostałe plany akceptujemy.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zaproponował przegłosowanie takiej propozycji.
Przewodniczący Zarządu przeczytał treść Uchwały XII/34/17.
IV. Podjęcie Uchwały XII/34/17.
(załącznik nr 3)

Przewodniczący Zarządu odczytał treść Uchwały, z wyłączeniem 3 ulic.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zarządził głosowanie ,
za Uchwałą XII/34/17 oddano 8 głosów za , przeciwnych 3 głosy.
Uchwała została podjęta.
V. Debata i podjęcie Uchwały XII/35/17 – projekt zagospodarowania terenubudowy parku linowego - mały plac zabaw – na działce nr 359, obręb 15.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu w tej sprawie p. Beatę Wołkanowską,
która jest Prezesem Fundacji „ 50 Aleja ”.
Pani Beata Wołkanowska jest Dyrektorem Szkoły Nr 60, na którym terenie ma powstać
budowa parku linowego. Pani Prezes omówiła cel i zadnie podjęcia tej Uchwały przez
Radę Dzielnicy. Park ten powstanie po chaszczach, jest to teren spadzisty i dzieciom nie
wolno tam chodzić. Chce pozyskać 50 tys. zł. Park ten będzie ogólnie dostępny dla
wszystkich.
Przewodniczący Rady przypomniał, że w poprzednim roku Zarząd Rady Dzielnicy
popierał tę sprawę.
Przewodniczący Rady, po odczytaniu Uchwały XII/35/17 przez Przewodniczącego
Zarządu poddał pod głosowanie.
Za Uchwałą XII/35/17 zagłosowano jednomyślnie, 11głosów za.
( załącznik nr 4)

(po głosowaniu sesję opuściła Radna Maria Cholewińska)
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VI. Sprawy Zarządu.
Przewodniczący Zarządu przedstawił trzy rzeczy.
1. Budżet Obywatelski na 2018 rok.
2. Wypożyczalnia trzykołowych dla seniorów i dzieci. (30 tyś. zł. / koszt roweru 1200zł.)
3. Remont chodnika ul. Wejhera 200 tyś. Parking przy markecie Biedronka.
Radna Dorota Piotrowska omówiła sprawę dla seniorów i wypożyczanie rowerów.
Omówił sprawy Budżetu Obywatelskiego, kwota 404 tyś. zł. W marcu składamy
wnioski termin składania projektów do 31.03.2017 r. Głosowanie we wrześniu.
Mamy ulotki i prosi o rozdanie ulotek i plakaty do wiadomości mieszkańców.
Zgłosił się mec. Śpiewak-Dowbór z pomocą bezpłatnych warsztatów, bezpłatne
konsultacje w sprawie windykacji należności.
Nie ma przeciwwskazań do podjęcia takich działań. Warsztaty te będą na terenie siedziby
Rady Dzielnicy.
VII. Wolne wnioski.
Pytanie w sprawie zgłoszonych wniosków na poprzedniej sesji? Przewodniczący Zarządu
poinformował, że poszły już pisma do osób kompetentnych.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że została zamontowana nowa gablota Rady
Dzielnicy ŻWJT w Jelitkowie.
Gablotę te będzie uzupełniała o informacje Rady Dzielnicy Radna Anna Chmielewska.
Otrzymała klucz od gabloty.
VIII. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zapytał czy są jeszcze pytania, ponieważ nie było a
porządek obrad został wyczerpany zarządził zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnica ŻWJT
Bogusław Zandrowicz
Protokółował
Bogusław Zandrowicz
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