Protokół z obrad IV sesji
Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo- Tysiąclecia
z dnia 8 grudnia 2015 r.
I.
Otwarcie obrad.
1. O godz. 18.15 obrady IV sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Maria Cholewińska i na podstawie listy
obecności (13 osób) stwierdziła, że jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych
decyzji.
II. Przyjęcie porządku obrad.
1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła na Prowadzącego obrady Radnego Bogusława Zandrowicza , na
protokolanta Radnego Andrzeja Malinowskiego.
Radny Wiesław Gronowski zaprotestował przeciwko wyznaczeniu na Prowadzącego członka Zarządu, żądając
podania podstawy prawnej.
Przewodnicząca Rady poprosiła protestującego o zapoznanie się z obowiązującym statutem.
( o 18.30 na sesję przybył Radny Łukasz Bejm)
III. Przyjęcie Uchwały nr IV//14/15- zatwierdzającej poprawki do Regulaminu Rady Dzielnicy.
1. Prowadzący obrady Radny B. Zandrowicz poinformował zebranych, że Rada Miasta Gdańska
zwróciła się pismem do Przewodniczącej Rady i Przewodniczącej Zarządu o podjęcie działań
naprawczych poprzez wprowadzenie zmian w podjętych na III sesji uchwałach oraz
w Regulaminie Rady i Regulaminie Komisji Rewizyjne. Pismo zostało przeczytane.
2. Radny W. Gronowski złożył wniosek z dnia 8.12.2015 r. proponowanych zmian w Regulaminie Rady
będącym załącznikiem do uchwały Nr IV/14/15. I odczytał swój wniosek.
3. Prowadzący wyjaśnił, że Regulamin Rady Dzielnicy został przyjęty na poprzedniej sesji
i obowiązuje. Poprawki dotyczą tylko działań naprawczych ujętych w piśmie Urzędu Miasta
Gdańska.
4. Radny W. Gronowski wycofał swój wniosek o zmiany w Regulaminie Rady.
5. Przewodnicząca ca Zarządu Ewa Kałęka zawnioskowała o skreślenie z § 8 ust. 4
Radny Malinowski zaproponował aby w załączniku do Uchwały nr IV/14/15 , § 8 ust.2 pkt. 4
skreślić część punktu zaczynający się od słowa „w razie odmowy ma prawo poprosić siły
porządkowe o interwencję w celu realizacji podjętej decyzji.”
6. Prowadzący sesje zarządził głosowanie:
-za wnioskiem Radnego Malinowskiego glosowało 5-Radnych
- za wnioskiem Przewodniczącej Zarządu głosowało 9 –Radnych.
Przegłosowano wykreślenie z Regulaminu Rady dzielnicy w § 8 ust.4
7. Prowadzący przeczytał Uchwałę nr IV/14/15 i zarządził glosowanie: Za przyjęciem Uchwały
głosowało 13 Radnych, wstrzymał się 1 – Radny. Uchwała została podjęta.

IV. Podjęcie Uchwały nr IV/15/15 – zatwierdzającej poprawki do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
1. Prowadzący sesję przeczytał Uchwałę nr IV/15/15 .
Do uchwały Przewodnicząca Zarządu zgłosiła następujące poprawki:
1/ W załączniku do uchwały tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
„Załącznik do uchwały Nr III/13/15 Rady Dzielnicy ŻWJT z dnia 29 września 2015 r.”
2/ W związku z powyższym zmianie ulega numeracja ustępów.
Dotychczasowy ustęp 1 otrzymuje nr 2 , następne kolejnie.
2. Prowadzący uchwałę z wniesionymi poprawkami i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały:
za przyjęciem uchwały głosowało 13- Radnych , wstrzymał się 1 – Radny.
Uchwała została podjęta.
V. Podjęcie uchwały nr IV/16/15 –zatwierdzające wnioski do Studium uwarunkowań.
Przewodnicząca Zarządu rozdała Radnym poprawioną przez Zarząd Uchwałę nr IV/16/15 r.
1. Prowadzący sesję B. Zandrowicz zaczął czytać uchwałę nr IV/16/15.
- Przewodnicząca Zarządu Ewa Kałęka poprosiła o przerwanie czytania uchwały , ponieważ
chce, aby wcześniej przedyskutowano uchwałę. Sama , po przemyśleniu chce wnieść
poprawki do przygotowanej przez siebie uchwały dot. wniosków do Studium.
- Prowadzący zwrócił uwagę Przewodniczącej , że projekty uchwał są wykonywane przez
Przewodniczącą Zarządu, wysyłane z wyprzedzeniem do Radnych po to, aby mieli czas do
zapoznania się i zajęcia stanowiska oraz zgłoszenia uwag przed sesją, co skraca czas obrad.
- Przewodnicząca Zarządu E. Kałęka - wyjaśniła, że ma wątpliwości co do punktu dotyczącego
Drogi Zielonej i Drogi Czerwonej.
2. Prowadzący obrady zarządził dyskusję i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do Studium
i ujętych w uchwale.
- nie zgłoszono poprawek do § 1 ust. 1 i 2.
- w § 1 ust.3 otrzymał nowe brzmienie: „Droga Zielona budowana tylko na odcinku od
skrzyżowania Al. Grunwaldzka i ul. Czyżewskiego, czyli tzw. ”tunel pod Pachołkiem”, jako
odciążenie ulic stary Rynek Oliwski i Opata Rybińskiego.”
Głosowanie: „za” – głosowało 13 Radnych, 1 – Radny wstrzymał się od głosu.
- w § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Zaniechanie budowy Drogi Zielonej na odcinku od
Ergo Areny wzdłuż pasa nadmorskiego , jako zbędne wprowadzanie wzmożonego ruchu
tranzytowego , który zrujnuje potencjał tego terenu.”
Głosowanie: „za” – 7 Radnych, przeciw – 3 Radnych , 3--Radny wstrzymał się od głosu.
- w § 1 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Udrażnianie przepustowości istniejących już
wszystkich dróg , zwłaszcza przez nieograniczanie ich użytkowania np. przez tworzenie
ulic jednokierunkowych.”

Głosowanie: „za” głosowało 10 Radnych, „przeciw” – 3 Radnych. 1-Radny wstrzymał się od
głosu.
- w § 1 ust .6 pozostaje treść z byłego ust.5 - przegłosowano jednogłośnie.
- w § 1 ust. 7 pozostaje treść byłego ust. 6 - przegłosowano jednogłośnie.
- w § 1 ust. 8 pozostaje treść byłego ust. 7 - przegłosowano jednogłośnie.
- w § ust. 9 pozostaje treść byłego ustępu 8 – przegłosowano jednogłośnie.
- w § 1 ust.10 pozostaje treść punktu 9.
Radny A. Malinowski zaprotestował przeciwko budowie wysokich 33 m. budynków na terenie
Osiedla. Mieszkańcy w ramach protestu przeciwko budowie wysokiego budynku ,wygrali
sprawę w Sądzie i uchwała Rady Miasta została uchylona. Aktualnie ogranicza się budowę
budynków mieszkalnych do 3-4 pięter. Budynki wysokie buduje się jedynie przy
ul, Rzeczpospolitej i Kołobrzeskiej.
Glosowanie: „za” przyjęciem - głosowało 4 Radnych, „przeciw” – 6 Radnych, „wstrzymało się”
– 3 Radnych.
Przewodnicząca Zarządu uzasadniła konieczność zapisu w uchwale o ograniczeniu wysokości
zabudowy do 33 m i poprosiła o powtórzenie głosowania.
Prowadzący sesję , za zgodą Radnych zarządził reasumpcję głosowania.
Głosowanie : „za” – głosowało 12 Radnych, Wstrzymał się 1-Radny, „przeciw” 1-Radny.
(sesję opuścił Radny Tadeusz Krypczyk – 19.45)
- w§ 1 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie: „Żabiankowy Deptak jest w bardzo dużej mierze
wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców Osiedla Żabianka, a jego stan wymaga remontu
-należy dążyć do poprawy jego estetyki.”
Głosowanie : „za” – głosowało 10 Radnych, „przeciw” – 1-Radny, „wstrzymało się” – 2 Radnych.
Prowadzący sesję przeczytał poprawioną uchwałę i zarządził głosowanie za jej przyjęciem.
Za przyjęciem uchwały głosowano 10-Radnych, „przeciw” głosował 1 Radny, wstrzymało się od
glosowania 2 – Radnych.
Uchwała nr IV/16/15 została podjęta.
VI. Sprawy Zarządu i Rady .
1. Sprawy Zarządu referowała Przewodnicząca Zarządu Ewa Kałęka:
- Zarząd poparł propozycję współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna,
- zostały posadowione ławki wzdłuż ul. Pomorskiej ,
- w wyniku negocjacji z ZD i Z zostaną postawione 3 – tablice informacyjna,
Gospody/Pomorska; Subisława/Pomorska; SKM oraz wykonana nowa gablota,
- ul. Rybacka – przywrócenie dwukierunkowości -w toku,
- kosze na śmieci zostaną rozmieszczone na ul. Bałtyckiej,

- sprawa przedłużenia linii tramwajowej – w toku
- Zarząd wystąpił z pismem do Prezydenta o możliwość przeznaczenia części przyznanych
środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla seniorów.
- ustalono, że schody w skarpie na przystanku tramwajowym przy ul, Poimorskiej
znajdują się na terenie będącym własnością Sp-ni Żabianka.
- o poprawienie znaku kierującego uczestników imprez do Ergo Arenie wystąpiono
Do ZD i Z,
- na prośbę mieszkańców Zarząd wystąpi do UM Sopot o postawienie wiaty na przystanku
autobusu nr 122 (ul. Łokietka)

VII. Wolne wnioski , dyskusja.
Radny Gronowski złożył na ręce Przewodniczącej Rady 2 pisma skierowane do Rady:
Obydwa pisma zostały przez wnioskodawcę odczytane.
1- wniosek skierowany do Rady o przeprowadzenie renowacji bram wejściowych do Parku Przymorze,
2 - interpelacja z 6 pytaniami.:
Pytanie I – czy środki na monitoring zostały przekazane na inne zadania?
Odpowiedź: E.Kałęka – kamera została zakupiona zgodnie z uchwałą, o miejscu jej montażu
w 2016 r. zadecyduje Rada.
Pytanie 2-dlaczego Rada Dzielnicy ŻWJT ingeruje w sprawy remontów chodników i parkingów
należących do Spółdzielni? Chodzi o umieszczenie informacji na Facebooku.
Odpowiedź: B. Zandrowicz – mam prawo jako członek Sp-ni i jako Radny.
Pytanie 3 – czemu nie jest czynny szalet miejski przy SKM Żabianka?
Odpowiedź: E.Kałęka - obiekt znalazł się na naszym terenie przypadkowo, szukamy właściciela
Pytanie 4 – Czy każdy Radny może co chce umieszczać na stronie internetowej Dzielnicy np. List
otwarty Przewodniczącej Rady.
Odpowiedź : E. Kałęka - Przewodnicząca zwróciła się do Zarządu o zgodę.
Pytanie 5 – kto jest właścicielem ławeczki przy przystanku autobusowym nr 143 na ul. Jelitkowskiej ?
(prawdopodobnie inicjatywa mieszkańców)
Pytanie 6 – Kiedy będzie poruszana sprawa skargi złożona przez radnego na Przewodnicząca Rady
Marią Cholewińską ?
Odpowiedź:
E.Kałęka – skarga złożona przez Pana do Prezydenta na Przewodniczącą , jest sprawą pomiędzy
Panem i Przewodnicząc ą. Przewodnicząca odpowiedziała na pismo Prezydenta od którego Pan
zapewne otrzymał odpowiedź. Pismo otrzymaliśmy do wiadomości.
Radny Dariusz Bagiński – poruszył problem parkowania samochodów na terenie Żabianki.
Samochody winne parkować na miejscu do tego wyznaczonym. Niestety – samochody
parkują na chodnikach, na poboczach wąskich uliczek, niszcząc w ten sposób infrastrukturę .
Należałoby uczulić Straż Miejską i zaprosić ich na spotkanie do Rady.
Radny Łukasz Bejm, Radna Dorota Piotrowska – zgłosili konieczność uporządkowania spraw Rady
publikowanych na stronach internetowych.
Radny Andrzej Malinowski zaproponował spotkanie zainteresowanych stron i Zarządu w celu

