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Protokół z obrad XV sesji
zie i
abianka Wejhera Je itkowo T siąclecia

która odb ła się w dniu 22.02.2018 roku w Zespo e Szkół Kształ e ia
Podstawowego i Gim azja ego r 8 w Gdańsku u . Sz prów 3.
Początek sesji godz.18,00. Na stan 15 radnych w sesji odział wzięło 11
Radnych i mieszkańcy, o godz.18,25 doszedł Dariusz Bagiński
(załącznik nr1)

I. Otwarcie obrad.
Obrady XV sesji otworzył Przewodniczący ady Dzie nicy
Bogusław Zandrowicz. Powitał radnych i przybyłych mieszkańców.
II. Przyjęcie porządku obrad.
(Załącznik nr 2)

Przewodniczący ady Dzie nicy odczytał porządek obrad, który został
przyjęty przez radnych ze zamianą pkt.3 na pkt. 7 na wniosek
Przewodniczącego Zarządu z uwagi, że przedstawiciel Przedszkola Pani
Dorota Pyte miała przedstawić sprawę ujętą w porządku obrad pkt.7.
Została również zmieniona ko ejność numeracji Uchwały Nr XV/39/18
na Uchwałę o Nr XV/38/18.
Przewodniczący ady Bogusław Zandrowicz poinformował, że nie ma
Protokołu Komisji ewizyjnej z powodu choroby Przewodniczącej
Anny Chmielewskiej i za-cy Doroty Piotrowskiej. Protokół kontro i
Zarządu będzie przedstawiony adzi na następnej sesji.
Za zmianą głosowało 9 radnych 1 osoba się wstrzymała.
III. Debata i podję ie U hwał Nr XV/38/18.
(załącznik nr 3)

W sprawie zagospodarowania terenu-budowy placu zabaw-na działce nr
30, obręb 007- informacja Przedstawiciela Przedszkola Nr 60 p. Doroty
Pytel, która omówiła sprawę zagospodarowania placu.
Rada Dzielnicy ŻWJT podjęła Uchwałę Nr XV/38/18 za 9 i 1 głos wstrz.
IV. Sprawozda ie Zarządu ad za rok 2017.
(załącznik nr 4)

Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm. Z uwagi
na brak oceny przez Komisję Rewizyjną Rady, głosowanie nad
przyjęciem odroczono do następnej sesji.
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V. ebata ad U hwałą Nr XV/39/18 w sprawie przez a ze ia
środków fi a sow h a rok 2018.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm poinformował, że wpłynęło
pismo od mieszkańców, których na sesji reprezentowała p. Andrzelika
Kruszewska, dotyczących propozycji w podziale środków finansowych
wymienionych w Uchwale Nr XV/39/18 w poz. 23 w sprawie zakupu i
montażu lampy oświetleniowej przy wybiegu dla zwierząt w Parku
Reagana. Poinformował również, że jest to pierwsza inicjatywa
samodzielna mieszkańców do Rady Dzielnicy ZWJT z prośbą o
sfinansowanie ich decyzji.
Odczytał wniosek jaki wpłynął od radnej Mari Cholewińskiej, która
zaproponowała dodatkowo na Bibliotekę kwotę 3000 zł i 6000 zł. na
wyrównanie nawierzchni parkingu przy ul. Subisława /teren dawnego
ryneczku/, oraz zlecenie wykonania wykonania imprezy dla Klub
Lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk i Polski Klub Przygody i Bractwa
Almanak, proponując zlecenie organizacji przez którąś ze Szkół w naszej
Dzielnicy.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm poinformował, że Szkoły nie są
zainteresowane organizowaniem takich imprez.
Wywołała się szeroka burzliwa dyskusja radnych i mieszkańców.
Przewodniczący poinformował, że dokumenty w sprawie podziału
Budżetu były wysłane z miesięcznym wyprzedzeniem i wstawione na
stronie internetowej, jedyny wniosek, który wpłynął w dniu 21.02.2018
roku był od radnej Mari Cholewińskiej. Radny Malinowski złożył
wniosek o wymianę słupa oświetleniowego na dwuramienny ze światłem
skierowanym na tę drogę. Zgłoszono wniosek o zdjęcie tego pkt 23.
Głosowano poszczególne wnioski indywidualnie, wniosek radnej Mari
Cholewińskiej nie otrzymał większości jak również inne wnioski
składane.
O godz. 19,10 Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę na
wymianę poglądów. O godz. 19,20 wznowiono obrady sesji.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że będzie się upierał przy
wniosku na rzecz mieszkańców.
Radny Tadeusz Krypczyk złożył wniosek by zagłosować nad Uchwałą
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Nr XV/39/18 i przedstawionym projektem budżetowym, wnosi o jego
przegłosowanie, Przewodniczący Rady poddał wniosek o
przegłosowanie, za wnioskiem 8 radnych, przeciw 2, wstrzy. 1 głos.
VI. Podję ie U hwał r XV/39/18 podział środków fi a sow h.
(załącznik nr 5)

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz zarządził
głosowanie nad Uchwałą. Za Uchwałą oddano 8 głosów, przeciw 3
głosy.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz stwierdził, że Uchwała Nr
XV/39/18 podziału środków budżetowych została przyjęta.
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
Zarządu za rok 2017.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jak i przyjęcie sprawozdanie Zarządu
za 2017 rok zostało przełożone na następną sesję z powodu choroby
Przewodniczącej i zastępcy KR.
VII. Spraw Zarządu.
Przewodniczący Zarządu omówił o pismach i spotkaniach jakie odbył
Zarząd.
IX. Wolne wnioski.
Radni zadawali pytania o załatwianiu spraw związanych z wnioskami
złożonymi na poprzednich sesjach i jak są załatwiane, sprawa gabloty.
Odpowiedzi udzieli Zarząd Rady.
X. Zakoń ze ie obrad.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji został wyczerpany i
nie ma innych pytań, ogłosił zakończenie obrad, dziękując wszystkim za
obecność.

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT
Bogusław Zandrowicz
Protokołował
Bogusław Zandrowicz
GDAŃSK dnia 26.02.2018 r.
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