Protokół z obrad XVII sesji
ad zie i
abia ka ej era e itko o si e ia
która odb ła się d iu 22.10.2018 roku Zespo e Szkół Kształ e ia
Podsta o ego i Gim azja ego r 8 Gdańsku u . Sz pró 3.
Początek sesji godz.18,00. Na stan 15 radnych w sesji odział wzięło 9.
(załącznik nr1 lista obecności) .
I. Otwarcie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz stwierdził na podstawie listy obecności
kworum i przeczytał Porządek Obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.
III. Podjęcie Uchwały Nr XVII/44/18.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm przedstawił temat w sprawie projektu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej
i Kaplicznej (0152) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W dyskusji wypowiedziała się Ewa Kałęka. Przewodniczący Zarządu zarekomendował
podjęcie Uchwały XVII/44/18.
Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr XVII/44/18 i zarządził głosowanie.
Za Uchwałą zagłosowało 9 radnych. Uchwała Nr XVII/44/18 została podjęta.
IV. Podjęcie Uchwały Nr XVII/45/18.
Przewodniczący Zarządu odczytała pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Wydział
Gospodarki Komunalnej L. Dz. 139/10/18 w sprawie umożliwienia
parkowania pojazdów jednośladowych poza miejscami wyznaczonymi w strefie płatnego
parkowania. Przewodniczący zaproponował rekomendowanie opinii i odczytał treść
Uchwały Nr XVII/45/18.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, za Uchwałą głosowało 9 radnych. Uchwała
XVII/45/18 została podjęta.
V. Podjęcie Uchwały XVII/46/18.
Zaopiniowanie projektu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw.
„Zielonego Bulwaru” na odcinku od al. gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena w mieście
Gdańsku (druk 1750).
W dyskusji która się wytworzyła przedstawiony został wniosek Radnej Ewy Kałęki
„ o negatywne zajęcie stanowiska”, -która uzasadniała wady tej propozycji.
Wniosek został poddany pod głosowanie, za wnioskiem opowiedziało się 3 radnych
przeciwko było 6 radnych. Wniosek został odrzucony.
Postawiony został wniosek o pozytywne zaopiniowanie planu zagospodarowania,
za wnioskiem 7 radnych, przeciwko 3 radnych. / E. Kałęka, E. Potrykus, A. Malinowski/
Przewodniczący Zarządu odczytał treść Uchwały XVII/46/18.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr XVII/46/18, za Uchwałą
głosowało 7 radnych, przeciw 3 radnych. Uchwała Nr XVII/46/18 została podjęta.
VI. Sprawy Zarządu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że kandydował do Rady Miasta Gdańska na
Radnego i został zakwalifikowany ilością zdobytych głosów. Wobec powyższego złoży

swój mandat w radzie dzielnicy oraz rezygnację z Przewodniczącego Zarządu.
Zaproponował by zastanowić się nad powołaniem nowego Zarządu na okres powołania i
Ukonstytuowania się nowej Rady Dzielnicy. Podziękował za dobra współpracę i życzył
powodzenia w działalności i życiu osobistym.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz złożył gratulacje z wyboru na radnego oraz
życzył powodzenia i dobrych wyników w pracy na rzecz naszej dzielnicy i miasta.
Oklaskami podziękowano za współpracę.
VII. Ponieważ nie było więcej pytań i tematów Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.
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