Protokół z obrad VIII sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 29.06.2016 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), Wiesław Gronowski (N/U),
Dariusz Bagiński.
(lista obecności zał. nr 1 do niniejszego protokołu)

I. Otwarcie obrad.
Obrady VIII sesji otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław
Zandrowicz.
Powitał zebranych radnych dziękując za przybycie. Na podstawie listy obecności
stwierdził kworum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został odczytany i przyjęty.
III. Przyjęcie ślubowania od Jerzego Bogucki.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz odczytał pismo Miejskiej Komisji
d/s Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku. (WKIO.III.0032.1.6.2016.WGz dnia 20.06.2016 roku.)

Komisja wskazała kandydata Pana Jerzego Boguckiego, do objęcia mandatu.
Pan Jerzy Bogucki odczytał treść ślubowania i potwierdził ślubowanie.
IV. Podjęcie Uchwały VIII/27/16.
Przewodniczący odczytał treść Uchwały VIII/27/16 i zarządził głosowanie.
Uchwała została przegłosowana przez radnych jednogłośnie. ( 12 głosów).
( załącznik nr 2.)

V. Debata nad projektem Uchwały VIII/26/16.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, przedstawił zaproszonego gościa
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przymorze Wielkie Krzysztofa
Skrzyńskiego, który przedstawił i omówił sprawy dotyczące projektu
zagospodarowania terenu budowy placu zabaw na działce nr 401, obręb 15.
Przedstawił projekt powstania siłowni na terenie placu zabaw, z propozycją
umieszczenia 10 stanowisk siłowni, ustawienie ławek, tablicy informacyjnej na
naszej działce. Teren jest bezpieczny i zamknięty. Koszty budowlane ponosi
wykonawca w kwocie około 50 tyś.zł.
Radni wysłuchali informacji, które uzupełnił i objaśnił Przewodniczący Zarządu
Łukasz Bejm. Radni zadawali pytania dotyczące tej sprawy.
Po wyczerpaniu zapytań i dyskusji, radni postanowili poprzeć prośbę RDz-PW.
( załącznik nr 3 –Projekt Zagospodarowania Terenu- )

VI. Podjecie Uchwały VIII/26/16.
Przewodniczący Zarządu odczytał treść Uchwały VIII/26/16.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą.
Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie. (12 głosów).
( załącznik nr 3 )

VII. Debata nad Studium Uwarunkowań i Koncepcji.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm omówił tematy studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego. Uwagi do zagospodarowania przestrzennego
można składać do 20 października br. Wszelkie informacje znajdują się na
stronach internetowych Miasta Gdańsk.
VIII. Sprawy Zarządu.
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy:
-rewitalizacji Parku Zdrojowego w Jelitkowie,
-informacje z Kolegium Zarządów, które zostały wysłane pocztą e-mail w dniu
14.06.2016r.
-Harmonogram Roku Bursztynu.
-nowej siedziby Rady w Szkole przy ul. Szyprów 3.

IX. Wolne wnioski.
Po informacji Przewodniczącego Zarządu Łukasza Bejma , dotyczącej
przeniesienia się do nowej siedziby Rady, wywiązała się dyskusja i polemika.
W dyskusji aktywność wykazały radne Ewa Kałęka, Barbara Pasieka, Elżbieta
Potrykus, które oponowały decyzje o przeniesieniu siedziby do Szkoły.
Radna Ewa Kałęka podnosiła, że chcemy być normalną Radą Dzielnicy,
niepełnosprawni będą mieć problem z wejściem na I piętro, lokal nie spełnia
wymogów przewidzianych przepisami i brak opinii w tej sprawie.
Radna Barbara Pasieka, że lepszy lokal jest przy ul. Gdyńskiej ( blaszak z
lokalami handlowymi), jest przeciwna siedzibie biura w Szkole, poparła to
również Radna Elżbieta Potrykus.
Głos w sprawie zabierał Radny Andrzej Malinowski, zwrócił uwagę, że Miasto
dało nam nową siedzibę w Szkole. Decyzja jest podyktowana tym, iż lokal jest
własnością Miasta i nie musi płacić czynszu. To miasto jest decydentem w tej
sprawie, więc wnioski należy kierować i zwracać się z tym do Miasta.
Proponował by zarządzić tajne głosowanie. Wypowiedział się również Radny
Tadeusz Krypczyk, który uważa, że to sprawa Miasta.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz ; uważa sprawę zmiany siedziby
za słuszną decyzję, ponieważ poprzednia siedziba przy ul. Sulisława nie nadaje
się na biuro, umiejscowienie XI piętro, problemy z zabezpieczeniem przed
kradzieżą sprzętu, który jest własnością Miasta. Brak nadzoru, to jest
kondygnacja strychu i przebywa tam margines społeczny. Warunki lokalowe są
złe, nie można nawet zrobić posiedzenia Komisji czy Zarządu. Siedziba w
Szkole jest pomieszczeniem o pow. 16 m2, obok znajduje się sala
konferencyjna. W przypadku spotkań z mieszkańcami mamy do dyspozycji
klasy lub salę sportową. Wszelkie pomoce dydaktyczne, które zapewnią
odpowiedni komfort. Sprawa druga, to biuro znajduje się pod ręką i można mieć
dostęp do dokumentów w każdej chwili, co ułatwi pracę. Obecnie sesje
odbywaliśmy w różnych Szkołach, jest to bardzo uciążliwe i niewygodne.
Wskazywany lokal przy ul. Gdyńskiej nie nadaje się na siedzibę Rady. Jest to
wąskie i przeszklone pomieszczenie, w sąsiedztwie znajduje się restauracja.
Może dochodzić do zbicia szyb i lokal nie ma żadnego zabezpieczenia. Brak
światła dziennego i warunków do pracy lub posiedzeń. Nikt z radnych nie był w
tym lokalu, dlatego dziwi mnie wskazywanie tego lokalu jako lepszego od
proponowanego obecnie w Szkole.

W podobny sposób również odniósł się w tej sprawie Przewodniczący Zarządu
Łukasz Bejm, zapytał czy chcemy pozostać na XI piętrze i w tych warunkach
pracować? Nie.
Chcemy mieć siedzibę tam gdzie będziemy odbywać sesje. Mamy dozór
całodobowy, Internet, dostęp do projektora, do dokumentów. Dobre warunki do
pracy. Takich warunków nie ma na Subisława i nie będzie na Gdyńskiej.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że wniosek radnych przedstawiony
przez Radną Ewę Kałęka, o wydanie opinii o zgodności przydatności lokalu na
lokal Rady Dzielnicy, przekaże do Miasta i powiadomi o sposobie załatwienia
wniosku.
Przewodniczący Rady zamknął temat dyskusji w sprawie siedziby Rady.
Radny Jerzy Bogucki, poprosił Przewodniczącego o zaznaczenie w tym
wniosku, że jest to wniosek kilku radnych.
Radna Anna Chmielewska poinformowała o interwencji mieszkanki Jelitkowa
z ul. Morskiej, Pani Grabarskiej, że zastraszani są przez osoby trzecie
pistoletem.
Poinformowała, że na ul. Kaplicznej są zamontowane dwa parkometry, jeden
jest nie czynny. Wiadomo nam jest, że Parking miał być oddany w dzierżawę.
Apeluje o wzmocnienie patrolowania tego rejonu przez Straż Miejską i Policje.
Radna Elżbieta Potrykus poruszyła sprawę jazdy rowerami po deptaku.
X. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz podziękował radnym za obecność
i dyskusję oraz gościom za udział w posiedzeniu sesji.
Stwierdził, że tematy zostały wyczerpane i dyskusja zakończona.
Oświadczył o zakończeniu VIII sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT
Bogusław Zandrowicz

Gdańsk dnia 29.06.2016 rok.

