Protokół z obrad VII sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 26.04.2016 roku w Zespole Szkół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku ul.Szyprów 3.
Początek sesji godz. 18,oo
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 12 radnych.
Nieobecni radni: Maria Cholewińska (chora), Czesława Pietkiewicz.
Vacat po rezygnacji Zbigniewa Mania.
(lista obecności zał. nr 1 do niniejszego protokołu)

I. Otwarcie obrad.
Obrady VII sesji otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław Zandrowicz.
Powitał zebranych radnych dziękując za przybycie. Na podstawie listy obecności
stwierdził kworum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy powiadomienia o sesji zostały prawidłowo dostarczone
radnym. Odczytał porządek obrad VII sesji, który został przyjęty jednogłośnie.
Na protokolanta wyznaczył Za-cę Przewodniczącego Rady Andrzeja Malinowskiego.
III. Debata.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zaproponował przejście do debaty nad propozycjami
zmian do Uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rok 2016.
Udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Łukaszowi Bejm.
Przewodniczący Zarządu omówił przyczyny zmiany Uchwały przedstawiając argumenty,
które spowodowały podjęciem decyzji o uruchomieniu rezerwy budżetowej.
Przedstawił podział i zmianę wysokości funduszy w poszczególnych pozycjach.
( zmiany były omawiane i przedstawione w video wersji na ekranie)

W Uchwale V/17/16 Rady Dzielnicy Zamianka- Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia z dnia
15 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rok 2016
wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22

-7 000,- zł

- dofinansowanie modernizacji sali komputerowej dla dzieci ”0” – III

-5 000,- zł
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- zakup sprzętu do zajęć rekreacyjnych

- 2 000,- zł”

2. Punkt 5. otrzymuje brzmienie:
„5. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 ul. Szyprów nr 3 - 15 000,- zł
- dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów

-

- zakup pomocy dydaktycznych do ćwiczeń na świeżym powietrzu

10 000,- zł
- 5 000,- zł”

3. Punkt 6. otrzymuje brzmienie:
„6. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 ul. Orłowska 13

-7 000,- zł

a. - sfinansowanie obiadów i upominków świątecznych dla dzieci

-1 000,- zł

z rodzin biedniejszych
b. - sfinansowanie wyprawek szkolnych, mundurków, podręczników

-1 500,- zł

dla dzieci z rodzin biedniejszych

4.

c. - dopłaty do wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin biedniejszych

-1 500,- zł

d. - dofinansowanie warsztatów, spotkań, prelekcji

- 500,- zł

e. - zakup pomocy dydaktycznych

- 500,- zł

f. – zakup i montaż stojaków rowerowych

-2 000,- zł”

Punkt 9. otrzymuje brzmienie:
„9. Przedszkole nr 48 ul. Tysiąclecia (integracyjne)

3 000,- zł

- zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzenia na plac zabaw”
5.

Punkt 11. otrzymuje brzmienie:
„11. Urząd Miejski w Gdańsku – inwestycje
- naprawa stanu nawierzchni – ulica Helska

16 168,- zł
- 15 168,- zł

- zakup i montaż gabloty informacyjnej na skrzyżowaniu Gospody/Pomorska - 1 000,- zł”
6.

Punkt 12. otrzymuje brzmienie:
„12. Rezerwa budżetowa

-

0,-zł”

W dyskusji, która się wywiązała, Radny Wiesław Gronowski zaproponował zapis w
Uchwale zmiana w ust 2 tytułu w pkt 5, w którym otrzymał by zmianę
„dofinansowanie wycieczki uczniów szkoły na wyjazd do USA” ( Odyseja umysłów).
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm wyjaśnił sposób definiowania wydatków przez
Radę Dzielnicy. Radni zaakceptowali sposób zapisu przedstawiony przez
Przewodniczącego Zarządu Łukasza Bejma.
(O godz. 18,15 przybył Radny Miasta Gdańsk Mariusz Andrzejczak)
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W ust.3 pkt 6 „ f” (Szkoła ul.Orłowska) Przewodniczący Zarządu omówił celowość
wydatkowania i przeznaczenia środków budżetowych w kwocie 2,000,oo zł na stojaki
rowerowe. Odniósł się do przesłanego e-maila p. Marii Cholewińskiej, do wszystkich
radnych, w sprawie wydatków na zakup kijków, jak i organizację zajęć do dla
seniorów przy dwóch Szkołach, Orłowska i Subisława. Przewodniczący Zarządu
Łukasz Bejm, dokładnie wyjaśnił radnym, podjęte działania i rozmowy z Dyrektorami
Szkół, którzy jednoznacznie potwierdzili swój wniosek o przeznaczeni środków na
cele, które są priorytetowe dla szkół. Zakup środków na cele sportowe i stojaki dla
rowerów. Szkoła bierze udział w konkursie rowerowym miast w Polsce . (w m-cu
maju)
Decyzja ta została skonsultowana z Dyrektorem Szkoły, który widzi taką potrzebę z
uwagi na aktywizowanie dojeżdżania do szkoły rowerami. Stojaki do wstawiania
rowerów są konieczne do zabezpieczenia ich przed kradzieżą. Radni uznali za
słuszną decyzję wykorzystania tych środków.
W ust.4 pkt.9 (Przedszkole nr 48) zmienia się treść celowość wydatkowania środków.
Radni akceptowali zmianę treści wydatkowania.
W ust.5 pkt. 11 przeznacza się wydatkowanie środków na naprawę nawierzchni ul. Helska
do kwoty 15,168,oo zł.
Przewodniczący Zarządu uzasadnił, że jest to krótki odcinek drogi i ta kwota zapewni
dokończenie tego odcinka drogi.
Po wymiennej dyskusji w której radni się wypowiadali, przyjęto propozycję przedstawioną
w Uchwale.
Dyskusje w tym miejscu zainicjowała Radna Dorota Piotrowska, w sprawie zakupu sprzętu
za 2,000.zł. do zajęć rekreacyjnych. Odczytała pismo Prezydenta M. Gdańsk w sprawie
dofinansowanie dla nauczycieli za organizowanie zajęć z „Seniorami”. W dyskusji w tym
temacie głos zabierali radni; Ewa Kałęka, Wiesław Gronowski, Dariusz Bagiński, Andrzej
Malinowski, Bogusław Zandrowicz, Łukasz Bejm, ( e-mail p. Marii Cholewińskiej).
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Radny Miasta Gdańsk Mariusz Andrzejczak poinformował, że Szkoły mają być otwarte dla
seniorów. W przypadku zorganizowania grupy 5-ciu seniorów mogą występować o
dofinansowanie z budżetu Miasta Gdańsk.
Radny Bogusław Zandrowicz i Ewa Kałęka poinformowali, że w tej sprawie zostały
wysłane pisma do Miasta Gdańsk i otrzymaliśmy odpowiedź na piśmie, które odczytała
Dorota Piotrowska. Zarząd powinien wystąpić do wszystkich oddziałów szkół o udzielenie
informacji jakie istnieją koła seniorów w szkołach. Czy jest zainteresowanie i jaka
inicjatywa w tym temacie. Można zwrócić się do Parafii o przekazane tych informacji.
Radny Andrzej Malinowski wniósł wniosek o wystąpienie do szkół , o udzielenie pełnej
informacji dla rodziców na zebraniach, że można skorzystać z dofinansowania z Miasta
Gdańsk. Szkoły poinformują jakie są w tym temacie działania, ile uczestniczy chętnych.
Radni zaakceptowali postawiony wniosek o wystąpienie w tym temacie do Dyrektorów
Szkół.
IV. Podjęcie Uchwały VII/25/16
Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił Przewodniczącego Zarządu o odczytanie
zmienionej treści Uchwały.
Po odczytaniu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr
VII/25/16.
Uchwała przegłosowana została przez radnych jednogłośnie. ( 12 radnych)

V. Debata nad planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego Jelitkowa.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że do 13 maja można zgłaszać indywidualnie
uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego - „po Parkowej”- budowa nowego
Hotelu i kompleksu, mola i punktu widokowego na plaży. Wszystkie sprawy są
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uzgadniane z Konserwatorem Zabytków i Dyrektorem ochrony środowiska.
Stopniowe wycinanie samosiejek „drzew klony”.
Plan zagospodarowania obiektu „Parkowa” w Jelitkowie został przedstawiony na
ekranie z dokładnym pokazowym omówieniem terenu zmian zagospodarowania.
Radny Miasta Gdańsk Mariusz Andrzejczak przedstawił tematykę i problemy
zagospodarowania terenu, sprawy prysznicy, przebieralni, które mają powstać w
uzgodnieniu z Konserwatorem. Zapytał o ocenę tego pomysłu.
VI. Sprawy Zarządu.
Omówione zostało spotkanie radnych w siedzibie Rady Dzielnicy ŻWJT z vice
Prezydentem Piotrem Grzelak i Łukaszem Podsiadłowski z ZDiZ.
Przekazano radnym „Notatkę z tego spotkania”.
W dyskusji nad strefą płatnego parkowania wypowiedziała się Ewa Kałęka, uważając,
że powinny być zainstalowane parkometry.
Przewodniczący Rady Zandrowicz wyjaśnił , że Miasto obecnie nie posiada środków na
zakup parkomatów, utworzenie strefy płatnego parkowania pociąga za sobą
uwarunkowania prawne. Godziny płatnego parkowania są wyznaczone, w soboty,
niedziele i święta nie można pobierać opłat. W strefie płatnego parkowania, mieszkańcy
muszą wykupić abonament miesięczny lub roczny. Natomiast wydzierżawienie parkingu
„Operatorowi” jest dla Miasta korzystne. Dzierżawa za 1 m2 do przetargu wynosi 1,81 zł.
Kwota ta w drodze składanych ofert przetargu wzrasta. Termin dzierżawienia jest tylko na
sezon od 15 czerwca do 31 sierpnia. Opłata za miejsce parkowania wynosić będzie 3,oo zł
za 1 godzinę. Wynegocjowana cena za 1 m2 przez „Operatora”, będzie wpłacona przed
wydaniem parkingu w dzierżawę jednorazowo za cały okres Umowy. Swoją opinię
wyrażali inni radni. Z dyskusji powstał wniosek, że z dochodów uzyskanych za
dzierżawę przez Miasto, należy przeznaczyć środki na rekultywację zieleni,
postawienie barierek , kamieni zabezpieczających rozjeżdżaniu terenów zielonych i
skwerów, przy miejscach parkowania i „parkingu Błękitny”.
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Wiesław Gronowski poinformował, że należy postawić informację o możliwości
bezpłatnego parkowania na parkingu przy „ERGO-ARENIE”.
Wniosek poddano pod głosowanie, za wnioskiem oddano 9 głosów, przeciw 1 głos,wstrzymały się 2 głosy.
Przewodniczy Zarządu Łukasz Bejm poruszył tematy organizacyjne.
Zwrócił się do Ewy Kałęka (była Przewodn. Zarządu) z informacją, że przy przeglądzie
dokumentów z posiedzeń Zarządu Dzielnicy, brak jest Protokołu nr 7.
Zwrócił się z prośbą o zamknięcie strony Rada Dzielnicy ŻWJT na „ FB”.
Uzasadnił, że istnieje już strona założona przez niego wcześniej i jest bezcelowe
prowadzenie dwóch stron FB.
Przedstawił propozycję Logo Rady Dzielnicy ŻWJT. Poprosił o przedstawienie swoich
propozycji przez radnych. ( prezentacja została dokonana na ekranie rzutnikiem).
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Piotr Pawłowski został powołany na Za-cę
Przewodniczącego Zarządu i utracił swój mandat w Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna powinna powiadomić na piśmie, czy jest konieczność
uzupełnienia członka Komisji Rewizyjnej. O pracach Komisji Rewizyjnej należy
powiadomić pisemnie z tematyką i celem kontroli,. Poruszono okres przeprowadzania
kontroli. ( raz na ½ roku).
Radny Miasta, Mariusz Andrzejczak, poinformował o adaptacji zajezdni przy ul
Pomorskiej. Jest to teren Oliwy i nie leży w naszej jurysdykcji. Nabył ten obiekt Podmiot z
Żabianki.
Omówiono sprawę przeniesienia Biura Rady Dzielnicy z ul. Subisława 23 do
pomieszczenia w Szkole ZSKPiG przy ul. Szyprów 3.
Radny Wiesław Gronowski poinformował, że obecnie jest możliwość wynajęcia lokalu
przy u. Gdyńska 6 od Spółdzielni Mieszkaniowej Żabianka.
Radni w dyskusji uzasadniali, że biuro w Szkole znajdowałoby się na pierwszym piętrze,
natomiast przy ul. Gdyńskiej 6 wejście z deptaka. Opowiedzieli się za lokalizacją przy
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ul. Gdyńska 6. Przewodniczący Zarządu poczyni starania i uzgodnienia w sprawie
lokalu na biuro. Poinformował, że dyżury Radnych będą się odbywały jak dotychczas w
Bibliotece. Mieszkańcy są już przyzwyczajeni do tego miejsca i jest im znane od lat.

VII. Wolne wnioski.
Dwa wnioski złożył i wyjaśnił Radny Wiesław Gronowski,
dot. (1) poprawy oznaczeń ppoż. hydrantów przy ul Rybackiej.
(2) Częściowych ogrodzeń wydm, uszkodzone siatki, rdza, słupki, na granicy z Sopotem i
Brzeźnem.
Wniosek Radna Elżbieta Potrykus, o zajęcie stanowiska w sprawie miejsc parkingowych
przy ul. Rybackiej 3 oraz Szyprów 2, w miejsce małych trawników, które są rozjeżdżane .
VIII. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, podziękował radnym za obecność i dyskusję w sesji,
oraz gościowi Radnemu Miasta Gdańsk Mariuszowi Andrzejczakowi.
Ponieważ nie było innych zapytań i uwag, zakończył obrady VII sesji.

Protokółował
Andrzej Malinowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT
Bogusław Zanrowicz

GDAŃSK dnia 26.04.2016 rok.
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