Protokół z obrad V sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 15.03.2016 roku w Zespole Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjum w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 13.
Początek sesji godz. 18,oo
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 11 radnych.
Nieobecni radni: Maria Cholewińska (chora)
Wiesław Gronowski (uspr.)
Zbigniew Mania (złożona rezygnacja)
Piotr Pawłowski (uspr.)
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

I. Otwarcie obrad.
Obrady V sesji otworzył Za-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT
Andrzej Malinowski. Na podstawie listy obecności stwierdził niezbędne kworum.
II. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad V sesji, który został przyjęty jednogłośnie.
Na protokolanta wyznaczył Radnego Bogusława Zandrowicza.
III. Informacja Zarządu o wynikach konsultacji projektu budżetu na 2016 r.
Informacji udzieliła Przewodnicząca Zarządu Ewa Kałęka. Poinformowała, że dyżury
odbywały się w Biurze Rady Dzielnicy ŻWJT w Gdańsku przy ul.Subisława 23 M/34
w dniach 25.02. 2016 r. 01.03.2016r. 03.03.2016r. 08.03.2016r. 09.03.2016r. w
godzinach 11,oo do 13,00 i w dniu 10.03.2016r. w godzinach 16,oo do 18,oo.
Na dyżury nie zgłosili się mieszkańcy. Można przypuszczać, że mieszkańcy nie mieli
uwag do proponowanego rozdziału środków finansowych, ponieważ informacja była
wywieszona na tablicach informacyjnych i Internecie. Nieobecność mieszkańców na
konsultacji mogła być przyczyna złego usytuowania biura w bloku mieszkalnym na X p.
Przewodnicząca poinformowała, że Zarząd czynił starania w uzyskaniu dogodnej
lokalizacji i przedstawił propozycję lokalową na ul. Pomorskiej. Niestety Miasto nie
doprowadziło do wygrania tego przetargu.
Zaznaczyła o konieczności zmiany miejsca lokalizacji biura dla Rady Dzielnicy ŻWJT,
ponieważ w obecnej sytuacji nie ma możliwości wykonywania swoich Statutowych.
Dyżury radnych odbywają się obecnie w Bibliotece przy ul. Gospody.

IV. Podjęcie Uchwały V/17/16- podział środków budżetowych na 2016 rok.
Przewodnicząca Zarządu Ewa Kałęka omówiła wszystkie pozycje w podziale środków
budżetowych, uzasadniając celowość podziału w poszczególnych pozycjach.
Za-ca Przewodniczącej Rady Andrzej Malinowski zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
O głos poprosił:
Radny Łukasz Bejm poruszył pkt.5, dot. zakup drobnych środków dydaktycznych.
Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Zarządu.
Radny Ł. Bejm poinformował, że powołano Klub Sportowy Oliwia, który rekrutuje
chętnych do tego klubu. Zajęcia i ćwiczenia w klubie odbywać się będą bezpłatnie,
powstaną szkółki tematyczne. Prawdopodobnie organizatorzy zwrócą się do Rad Dzielnic
o wsparcie finansowe na zakup środków potrzebnych do wykonywania zajęć.
Za-ca Przewodniczącej Rady poinformował, że Szkoły organizowały igrzyska sportowe,
występowały do Rady o wsparcie, które Rada udzielała. Należy zwrócić się do Szkół z
zapytaniem, czy obecnie organizują podobne działania i udzieliły nam stosownej
informacji. Obecnie posiadamy utworzoną rezerwę finansową, z której można będzie
przeznaczyć jakąś część środków na rzecz Klubu Sportowego Oliwia.
Klub musi się zwrócić do Rady Dzielnicy z pismem i celem wydatkowania –zakupu .
Za-ca Przewodniczącej Rady Andrzej Malinowski odczytał treść Uchwały V/17/16 i
zarządził głosowanie.
Uchwała V/17/16 została przyjęta jednogłośnie.
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

V. Sprawozdanie z prac Zarządu za 2015 rok.
Sprawozdanie Zarządu odczytała Za-ca Przewodniczącej Zarządu Elżbieta Potrykus.
Uzupełnienie informacji na temat tablic informacyjnych przedstawiła Przewodnicząca
Zarządu informując, że gablota Rady Dzielnicy ŻWJT została już wymieniona ( przy deptaku
do dworca SKM ) , natomiast 3 tablice informacyjne zostaną zamontowane w najbliższych
dniach. Opóźnienie spowodowane jest ze Se strony wykonawcy. ( tablice przy ul. Pomorska a
Gospody, druga ul. Pomorska a Subisława, i przy deptaku do SKM )
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za rok 2015 wraz z opinią wykonania
budżetu 2015 i wnioskiem o przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2015.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferowała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Chmielewska.
Pytań do sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie było.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania Zarządu.
( załącznik nr 4 do niniejszego protokołu)

VII. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
Za-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT poddał wniosek Komisji Rewizyjnej pod
głosowanie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
VIII. Podjęcie Uchwały V/18/16 w sprawie rezygnacji Przewodniczącej Zarządu.
Przewodniczący odczytał Uchwałę. Uwagi wniosła Przewodnicząca Zarządu wniosła o
wykreślenie nr 2. Po przyjęciu rezygnacji nie może pełnić funkcji Przewodniczącej
Przewodnicząca Zarządu złożyła rezygnację uzasadniając sprawami osobistymi, stanem
zdrowia. Podziękowała za dobrą współpracę, życząc powodzenia nowemu Zarządowi,
który będzie wybrany. Wyraża gotowość dalszej współpracy.
Za-ca Przewodniczącego Rady Andrzej Malinowski poddał pod głosowanie, zapytał kto
jest za przyjęciem rezygnacji. Zaproponował przyjęcie przez aklamacje, ustalono
przegłosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
( załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)

IX. Sprawy Zarządu i Rady.
Sprawy Rady przedstawił i omówił Za-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT
Andrzej Malinowski.
Poinformował , że Radny Zbigniew Mania złożył swój mandat.
Przewodnicząca Rady Maria Cholewińska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
Odbyła się dyskusja po której ustalono, że w myśl ordynacji wyborczej Rada Dzielnicy
podjęta zostanie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady na tej samej sesji.
Za-ca Przewodniczącego Rady Andrzej Malinowski zawiadomił radnych, że wobec
powyższych spraw:
Zwołuje na dzień 05.04.2016 r. o godz. 18,oo VI sesję Rady Dzielnicy ŻWJT w siedzibie
Rady Dzielnicy przy u. Sulisława 23 m/34.
Tematem sesji będą:
1/. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącej Rady Marii Cholewińskiej z
pełnionej funkcji. Podjęcie Uchwały.
2/. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Podjęcie Uchwały
3/. Wygaśnięciu mandatu Radnego Zbigniewa Mania z powodu złożenia rezygnacji z
mandatu radnego i podjęcie Uchwały o wygaśnięciu mandatu ( par.80.1. ust.2 i par.80.2.
ust.3 Statutu RD)
3/. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT.
4/. Wybór Przewodniczącego Zarządu.
5/. Wybór Za.cy Przewodniczącego Zarządu. (na wniosek Przewodniczącego Zarządu)
6/. Wybór dwóch członków Zarządu . ( na wniosek Przewodniczącego Zarządu )

Za-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Andrzej Malinowski poprosił radnych o
rozważenie wytypowania kandydatów na funkcję; Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
Przewodniczącego Zarządu i Za-ca Przewodniczącego Zarządu.
Poinformował również, że swoją funkcję będzie pełnił na obecnym stanowisku.
Sprawy Zarządu przedstawiła Ewa Kałęka, zapraszając radnych do udziału w dniu
23.03,2016r. o godz. 18,oo w Oliwie ul. Polanki w Szkole Liceum , w spotkaniu z BRG.
Przedstawiła i omówiła plany zagospodarowania przestrzennego w pasie nadmorskim.
(dot. Toalety, prysznice, mała gastronomia )
Przyjęto do wiadomości przez radnych. Nie było wniosków sprzeciwu.
Zmiany zagospodarowania ul. Kapliczna, ul. Wypoczynkowa, zabudowy które miałyby
nastąpić muszą być uzgodnione z Konserwatorem Zabytków.
Przyjęto do wiadomości przez radnych. Nie było wniosków sprzeciwu.
Stanowisko w sprawie parkingów sezonowych , płatnych komercyjnych miejsc
parkingowych w pasie nadmorskim. Rada Dzielnicy ŻWJT przyjęła zasadę wyznaczenia
stref płatnego parkowania na tych terenach. Ma to również zabezpieczanie terenów
wokoło parkingów płatnych (komercyjnych) przed ich dewastacją. Zajmowane są
miejsca nie płatne, które dewastują te tereny. Straż Miejska będzie doglądała
sprawdzanie opłat za te miejsca jako strefy płatnego parkowania. Odczytała pismo
skierowane do ZDiZ w Gdańsku, l.dz.Zarządu 35/03/16 z dnia 14.03.2016 r.
(załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)

Parking przy ul. Błękitnej na 240 miejsc parkingowych zastosować jako strefa płatnego
parkowania.
Przegłosowano za 9 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujący 1 głos.

X. Wolne wnioski , dyskusja.
Radny Łukasz Bej przedstawił sprawę Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, wnioski
można składać od dnia 01.04.2016 r.
Zaapelował, by na sesji w dniu 05.04.2016 r. składać wnioski. Dotyczy ul. Helska,
Wejhera. Itp.
Radna Dorota Piotrowska postawiła wniosek o rozeznanie wjazdu od ul. Sulisława 23,
dojazd do Szkoły i Kościoła, zastosowania identyfikatorów dla wjazdów na ten teren.
Poinformowała, że Pani Dzielnicowa Policji, Dzielnicy Tysiąclecia, wyraża wolę
uczestniczenia w dyżurach radnych.

Radna Ewa Kałęka poinformowała o montażu 10 szt. Zamgławiaczy, należy zastanowić
się w których miejscach je zamontować.
XI. Zakończenie obrad.
Za-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT Andrzej Malinowski stwierdził, że został
wyczerpany porządek obrad i zamyka sesję.
Obrady zakończono o godz.19,45.

Protokółował
Bogusław Zandrowicz

Gdańsk dnia 15.03.2016 r.

Za-ca Przewodniczącego Rady ŻWJT
Andrzej Malinowski

