Protokół z obrad IX sesji
Rady Dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia
która odbyła się w dniu 29.08.2016 roku w Zespole Szkół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku ul. Szyprów 3.

Początek sesji godz. 18,00
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 13 radnych.
Nieobecni radni Bogucki Jerzy (urlop), Pasieka Barbara.
Na sesji udział wzięli mieszkańcy 33 osoby. ( wywieszono ulotki na klatkach w sprawie budowy
wieżowca, zagospodarowania terenów przy ul. Pomorska a ul. Gospody).
(Lista obecności radnych zał. nr1, lista mieszkańców zał.nr2)

I. Otwarcie obrad.
Obrady IX sesji otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT Bogusław Zandrowicz.
Powitał zebranych licznie mieszkańców i radnych za przybycie. Na podstawie listy obecności
członków Rady stwierdził kworum.
Przewodniczący Rady przedstawił się z imienia i nazwiska i przedstawił swego zastępcę oraz
Przewodniczącego Zarządu i zastępcę mieszkańcom. Poprosił o podpisanie listy przybyłych
mieszkańców i zachowanie w dyskusji ciszy i nie przeszkadzania w wypowiedziach, ponieważ sesja
jest nagrywana na dyktafonie i może hałas powodować nie czytelność odczytu zapisu do sporządzenia
Protokółu z sesji. Poproszono o przedstawienie się z nazwiska obecnych mieszkańców, gdy będzie
udzielany głos w dyskusji.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że były wysłane dwa porządki obrad sesji w dniu
13.08.2016r. i 22.08.2016 r. Powodem było zajęcie pilnego stanowiska w sprawie, którą złożył Zarząd
Rady Dzielnicy.
Sesja zwołana została na wniosek Zarządu Rady Dzielnicy ŻWJT.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeprosił, że w przedstawionym porządku obrad „e-mailem” w
prawym rogu zaproszenia nie była wstawiona data , tylko zapis Gdańsk dnia…2016 r. Jest data zapisu
wysłania poczty elektronicznej która potwierdza datę wysłania. W przyszłości będę zwracał uwagę na
mały ale istotny szczegół.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał porządek obrad sesji.
Przewodniczący Zarządu Łukasza Bejm, poprosił o zmiany w porządku obrad, na wniosek jaki
otrzymał od Radnej Marii Cholewińskiej, zaproponował zmiany w porządku obrad.
Zaproponował skreślenie z porządku obrad punktu 5 i punktu 6, który zostanie przeniesiony na
późniejszą sesję. Dotyczy debaty i podjęcie Uchwały Nr IX/29/16 w sprawie regulaminu Komisji
Rewizyjnej RDŻWJT.
W punkcie 5 porządku obrad wprowadza się debata nad Planem Miejscowego
Zagospodarowania Przestrzennego Jelitkowo II.
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Głos zabrała Radna Kałęka Ewa, poruszyła sprawy wieżowca aby połączyć z uwagami do Studium
Uwarunkowań i Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego. Radny Wiesław Gronowski
poinformował, że była uchwała podjęta do jakie wysokości mają być zabudowy.
Ponieważ wypowiedzi zakłócały porządek sesji Przewodniczący Rady poprosił o zakończenie tej
dyskusji i przystąpienie do przegłosowania zaproponowanych zmian w porządku obrad sesji
zaproponowanych przez Przewodniczącego Zarządu.
Odczytał nowy porządek obrad z punktem 5 debata nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania Parku Zdrojowy Jelitkowo II. Pozostałe tematy zmieniły tylko numery w
porządku obrad sesji.
Porządek został przegłosowany jednogłośnie.
Za zmianą porządku obrad głosowało 13-Radnych.
III. Debata nad projektem Uchwały Nr IX/28/16.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Zarządu o prowadzenie tematu z porządku obrad punkt 3.
Debata nad projektem Uchwały Nr IX/28/16 w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody w
mieście Gdańsk.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, poinformował, że będzie to temat, który budzi duże emocje.
Odczytał treść Uchwały IX/28/16 wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że projekt powstał w trzech
wersjach i uwzględniono również wniosek Radnej M. Cholewińskiej.
Zarząd jak i Prezydium Rady przygotowało wniosek pomiędzy trzema wizjami przyjęcia Uchwały:
-Wniosek o negatywne zaopiniowanie w sprawie zagospodarowania planu zagospodarowania
przestrzennego.
-Wniosek Marii Cholewińskiej o pozytywne zaopiniowanie już podjętych Uchwał przez Radę
Dzielnicy w latach poprzednich.
-Wniosek pozytywne zaopiniowanie wysokości zabudowy maksymalnie do wysokości 33 m.
Jest pytanie czy zaopiniować wniosek z warunkami, czy pozytywnie
Wbrew temu co były wywieszane, ulotki na klatkach, że Rada nie słucha głosu mieszkańców, jest nie
właściwy opis i mija się z prawdą, ponieważ Rada Dzielnicy jest z mieszkańcami i popiera żądania
swoich mieszkańców. Podejmiemy taką jaką byście sobie życzyli.
Przewodniczący Zarządu zaproponował do Przewodniczącego Rady aby oddać na początek głos
mieszkańcom.
Za-ca Przewodniczącego Andrzej Malinowski, poprosił o głos przed oddaniem go mieszkańcom i
rozpoczął dyskusje w tym temacie. Poinformował, że proponowana była Uchwała, że popieramy
zagospodarowanie jedynie z jedną kondygnacją dla Biedronki, bez budowania mieszkaniówki. Miasto
wyraża się, że jest brzydki zakątek i należy zmienić wygląd tego miejsca. Kontynuując wypowiedz,
nawiązał, że nie wyrażamy zgody na mieszkaniówkę i taki powinien być zapis. Wspomniał o tykającej
bombie, która może wybuchnąć. Mamy młodych radnych, za dwa lata będą wybory do Rady Miasta
Gdańsk i należy zmienić stare układy i czas zmienić Prezydenta.
W odpowiedzi Radny Wiesław Gronowski odpowiedział, że Radny Malinowski uprawia propagandę
polityczną a nie rozmowy o zagospodarowaniu.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz przerwał tę polemikę i poprosił do przejścia do
merytorycznej rozmowy w tej sprawie.
Radny Malinowski Andrzej, ponowił wniosek, że popieramy bez budowy mieszkaniówki.
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Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm poinformował, że Uchwała zaproponowana wyraźnie wskazuje na
dotychczasowy charakter utrzymania funkcji usługowo handlowej, podtrzymujemy wnioski zgłoszone do
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgłoszone w formie Uchwały Nr
IV/16/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku. Z uzasadnienia do podjęcia dziś Uchwały wynika, że pod szczególną
ochroną winny być tereny, na których znajdują się budynki mieszkalne, gdzie są przekroczone wskaźniki
hałasu- w pobliżu nie wprowadzać żadnych inwestycji, które poziom hałasu zwiększają.
Głos mieszkanki p, Lewińska, że musimy coś w zamian dać. Spotkaliśmy się by przedyskutować, „a
nie, bo” na nie. Musimy z Miastem rozmawiać coś zaoferować by uzyskać coś dla siebie. Nie można
stawiać Miasta pod ścianą, „”bo nie”. By oferta była zgodna z naszym punktem widzenia. Zakładam,
że nasz interes reprezentuje Rada Dzielnicy.
Radna Kałęka Ewa, decyzję czy treść ma być „za” , „czy przeciwko”, musimy podjąć. Powiem czemu
jestem za negatywną opinią zagospodarowania, bo Rada Miasta i tak zrobi swoje. Moje doświadczenie
mówi, że uzasadnienie jest jednoznaczne, pierwsze wrażenie miała na „TAK”, ale zmieniła zdanie, bo
miasto nie słuchało Rady Dzielnicy, mieszkańców, Spółdzielni i tak zrobiło po swojemu. Jest za
„NIE”. Prezydent nie musi składać uzasadnienia w przypadku zmiany projektu.
Radna Piotrowska Dorota. Jesteśmy po to by zając stanowisko, o które prosi Rada Miasta. Są z nami
mieszkańcy, ja też jestem mieszkańcem i nie mamy zamiaru działać na szkodę wbrew woli
mieszkańców i przeciwko sobie. Odczytała pismo Rady Miasta o zajęcie stanowiska w sprawie
sporządzania projektu i wydania stosownej opinii w określonym terminie do 30 dni.
Chcę wszystkich zapoznać z pismem, byście wszyscy wiedzieli o co chodzi.
Odczytała cały plan i sposób zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty są na stronie Miasta Gdańsk. Sąd
uznał że pozostałe zaskarżenia są niezasadne. Omówiła projekty Budżetu Obywatelskiego na który będziemy
glosować. Nie przedstawienie naszego stanowiska, będzie równoznaczne z uznaniem propozycji zawartej w
Uchwale Rady Miasta.
Radna Cholewińska Maria, przewiduje się plan nie naruszania starych obowiązujących uwarunkowań, musi
nastąpić sanacja uwarunkowań i kierunków. Wnioski nasze nie znalazły uznania w Studium, z zapisu wynika,
że nasze wnioski nie muszą być uwzględnione w Studium. Uchwała nasza musi być bardzo sprecyzowana.
Powinniśmy otrzymać badania ile samochodów jeździ ulicą Gospody, ile samochodów zostało
skierowane na ul. Pomorską. Powinno zrobić się aktualny pomiar hałasu na całej ulicy Gospody by
hałas nie przekraczał 65 dB, 80 dB. I jakie jest natężenie rzeczywiste ruchu. Ekranów nam nie
postawią ze względu na koszty.
Mieszkaniec Woźniak, wskazał dzielnicę Gdynia -Witomino, że jest zablokowana, jezdnia jest
dwupasmowa i nie ma wjazdu na dzielnicę, to samo będzie grozić u nas na dzielnicy. Jeśli postawią
duży budynek taki moloch, już są problemy i należy dokonać pomiarów natężenia ruchu.
Mieszkaniec Kuśnierski Krzysztof, popieram Ewę Kalekę, będą zniszczone place zabaw parkingi. To
już się działo przy poprzednim planie i przerabialiśmy ten temat, nikt nas nie słucha. Było mnóstwo
naszych uwag, których Miasto nie brało pod uwagę. Zniszczono parkingi, parki. Jesteśmy przeciwni
wybudowania tego wieżowca, prosimy o negatywne zaopiniowanie projektu. Miasto nie uwzględni
naszej uwagi, nie przejedziemy, nie wjedziemy na dzielnicę
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Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, jeżeli mogę, Rada opiniuje sam projekt przystąpienia do
sporządzenia planu, później po kilku miesiącach powstanie plan, który znów wróci do Rady Dzielnicy
o jego zaopiniowanie. Jeżeli teraz zaopiniujemy negatywnie, to po czasie kiedy będzie przygotowany
już projekt, gdy będziemy poproszeni przez Miasto o opinię, to czy Miasto, pamiętając nasze podejście
negatywne od początku planowania projektu będzie traktowało nasze stanowisko poważnie. Czy
Miasto, nasze późniejsze uwagi, kiedy wydamy szereg uwag i warunków by się zmieniły, czy
wówczas Miasto nie zbagatelizuje naszych uwag z uwagi, że byliśmy na nie.
Mieszkaniec Kuśnierski , powtórzył swoje poprzednie wypowiedzi
Mieszkanka Albertowicz, Trzeba się samo ocenzurować, uważa, że na pewno należy mówić czego się
chce, przy ul. Gospody gdy jest impreza należy rozważyć rozwiązania ruchu, każde budowanie
nowych mieszkań pogarsza sytuację. Miasto musi powiedzieć jak rozwiąże te problemy. Dobrym jest
rozwiązaniem są ścieżki rowerowe w Gdańsku. Czy ścieżki rowerowe będą rozwiązywane, turyści
gubią się przy ul. Gospody, czy będą budowane ścieżki do Sopot. Czytelność ścieżki gdzie do Sopot.
Rozwiązać problem ścieżek jest za pozytywnym ,bez zabudowy mieszkaniowej
Radny Bagiński Dariusz, jest pierwszy raz w Radzie Dzielnicy i jako mieszkaniec uważa, że Miasto w
ogóle się nie wywiązuje. Głosował za parkingami płatnymi w śród pasa nadmorskiego, miało to
ochronić pasy zieleni. Osoby prowadzące parking miały informować Straż Miejską. Życie pokazało, że
było dużo problemów. Do tej pory droga zielona obwodnica, zgoda na małą rzecz z naszej strony
pozwoli by Miasto wykorzystało z tego jak najwięcej.
Mieszkanka Rakowska Ewa, odniosła się do uzasadnienia, które odczytała Radna Dorota Piotrowska.
Nawiązała że Radna Chmiel Małgorzata też zachęcała, zgódźcie się na plan, będziecie mogli składać
swoje wnioski, Miasto się przychyli do naszych wniosków. Bo inaczej ktoś na swojej działce
wybuduje to co chce. I co miał powstać duży wieżowiec. Inwestorowi nie opłaca się budować na 33m.
Będzie chciał większe budynki. My nie chcemy planu budynków mieszkaniowych. My sobie teren
sami uporządkujemy i odnowimy i będzie cacy. Na swojej działce może zrobić co chce i powiększać,
wystąpi do Miasta o zgodę.. Na ten chaos Miasto samo się zgodziło.
Mieszkaniec …. wieżowców nam nie potrzeba niech zajmą się porządkiem na swoim terenie i
żadnych zmian.
Malinowski Andrzej, skierował zapytania do Ewy Kałęki. Pani Dorota odczytała i zapoznaliśmy się z
pismem i uzasadnieniem Rady Miasta. Czy Rada zajmie stanowisko na tak, czy nie, to Miasto i tak
zrobi swoje. Przypomniał sprawę wybudowanego budynku już kiedyś. Obecnie możemy się nie
zgodzić, lub określić, co nie chcemy. Musimy mieć stanowisko wyważone, walka nasza musi być
skierowana, by koledzy z Rady Miast odrzucili plany budowy dużych budynków. Czy mamy napisać
że „negatywnie” lub przedstawić, że „chcemy to i to i zapisać w Uchwale”.
Mieszkanka Rozińska Krystyna, ul. Gospody 6A. My mieszkańcy nie chcemy żadnego wieżowca czy
budynku, chcemy mieć elegancki chodnik do tramwaju, by ludzie się nie przewracali, niepełnosprawni.
Miasto nic nie robi nie odśnieża, będziemy mieli smród i hałas, wystarczy że parkują nam pod oknami.
Nie chcemy żadnego wieżowca.
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Mieszkanka Świerczewska, tam gdzie zabrano nam drogę, muszą jeździć przez drogę osiedlową, kosze
po każdej imprezie są zawalone śmieciami, miała być Straż Miejska i pilnować.
Przewodniczący Rady Zandrowicz Bogusław, pozwólcie Państwo, że udzielę sam sobie głosu.
Ponieważ odbiegacie Państwo od tematu głównego dzisiejszej sesji, która dotyczy podjęcia Uchwały
IX/28/16 w sprawie projektu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pomorska i Gospody.
Informuję Państwo, że byliśmy wspólnie z Radną Marią Cholewińską i Radnym Andrzejem
Malinowskim w Biurze Rozwoju Gdańska, przeprowadziliśmy rozmowy w sprawie zagospodarowania
ulic Pomorska i Gospody. Poprosiliśmy o dokumentację zagospodarowania tych terenów.
Otrzymaliśmy informację, że Miasto nie posiada obecnie żadnych planów tego terenu.
Poinformowano, że Sąd nakazał wykonanie pewnych prac, które będą wykonane. Obecnie ponieważ
część terenów z poprzedniego planu zagospodarowania została zmieniona z uwagi, że część terenów
jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, następują zmiany, które zmienią się terytorialnie do
poprzedniego planu. Na dzień dzisiejszy /gdy byliśmy w Biurze/ Biuro nie posiada żadnych planów i nie
ma wiedzy co i jak będzie proponowane. Dlatego Biuro Rozwoju Gdańska zwróciło się do Rady
Dzielnicy ŻWJT o opinię w tej sprawie. Rada Dzielnicy ŻWJT ma przedstawić swoje kierunki
zagospodarowania tego terenu, co uważa za niezbędne i konieczne. Rada Dzielnicy ma przedstawić
swoją Uchwałę w tej sprawie aby ją uwzględnić przy przystępowaniu do sporządzania planu
zagospodarowania przez Biuro Rozwoju Gdańska. Oświadczam, że to co mówię jest prawdą i zostanie
zapisane w protokóle z dzisiejszej sesji. Mamy przedstawić swoją opinię, która będzie uwzględniana
przy tworzeniu projektu tej dzielnicy.
Radna Piotrowska Dorota, należy przygotować dwa projekty, mamy zająć stanowisko o propozycji
planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, chcę zaproponować Uchwałę o planie zagospodarowania
przestrzennego Rada Dzielnicy
Pytanie czy dodajemy jakieś uwagi do Uchwały?
Jeżeli zaopiniujemy negatywnie to nie ma sensu dopisywanie, jeśli mamy dodawać uwagi musimy
ocenić pozytywnie i dodać swoje uwagi.
Pytania z Sali.
Remont Chodnika będzie realizowany i topole .
Dyskutujemy nad opinia do sporządzenia planu , jeśli negatywnie to nie mamy szansy. Możemy
napisać, że na podstawie pisma komitetu protestacyjnego, podtrzymujemy stanowisko podjętych
poprzednich Uchwał. Zapytuję każdego Radnego by wyraził swoje stanowisko.
Zapytania Radnych imienni, indywidualnie, kto jest za negatywną opinią.
Radna Kałeka negatywnie, Radna Cholewińska negatywnie z uwagą na poprzednie opiniowanie, była
podstawą, jest pismo mieszkańców czy pismo może być załącznikiem do Uchwał, Radny Bagiński
negatywnie.
Radny Malinowski przypomina jedną rzecz z 2011r, już Rada Miasta obradowała na temat wieżowca 17
piętrowego. Negatywnie z zastrzeżeniem, że jeśli ustalimy negatywną to zostawimy płonącą bombę ,jeśli
nie napiszemy że opiniujemy pozytywnie z uwagami , to dajemy pasa że nić nie opiniujemy.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Mieszkańców Komitetu Protestacyjnego.
Pozostali radni zapytani, uznali, że negatywnie.
IV. Podjęcie Uchwały Nr IX/28/16
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm odczytał zmieniony projekt Uchwały IX/28/16
/ załącznik nr 3/ Załącznik do Uchwały damy pismo Komitetu Protestacyjnego.
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Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz zarządził głosowanie nad Uchwałą
IX/28/16.
Wynik głosowania -10 za , wstrzymały się- 3.
Radna Piotrowska Dorota, prosi mieszkańców by nie pokazywał się w przyszłości taki plakat –ulotka,
ponieważ Rada Dzielnicy nie działa przeciw mieszkańcom. I wszelkie sprawy należy zgłaszać do Rady
Dzielnicy. Tematy i tereny Spółdzielni nie są przedmiotem działania Rady Dzielnicy.
Wnosiła o ściślejszą współpracę mieszkańców z Radą Dzielnicy, na dyżurach i Biurze Rady Dzielnicy,
obecnie w Szkole ul. Szyprów 3, gdzie dziś odbywa się sesja.
Wywieszone są projekty Budżetu Obywatelskiego i prośba o głosowanie, informacje na stronie
Miasta.
Luźne rozmowy pomiędzy mieszkańcami na tematy różne, wywiązała się polemika bez
protokołowania. Wymiana zdań między mieszkańcami a radnymi.
Przewodniczący Rady Dzielnicy poinformował, że Uchwała już zapadła i w tym temacie nie będzie już
żadnej dyskusji. Kto chce może pozostać na sali, lub opuścić. Mieszkańcy opuszczali salę obrad. Część
mieszkańców pozostała.
V. W punkcie 5 porządku obrad wprowadza się debata nad Planem Miejscowego
Zagospodarowania Przestrzennego Jelitkowo II.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz poinformował, że przystępujemy do pkt. 5
porządku obrad i poprosił Przewodniczącego Zarządu do prowadzenia tego tematu.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, poinformował, że jest to punkt wniesiony na wniosek Radnej
Dzielnicy Marii Cholewińskiej. Do tego punktu mam przygotowany projekt Uchwały, który odczytał,
że RD opiniuje pozytywnie miejscowy plan zagospodarowania pod warunkiem zachowania
minimalnej wielkości zabudowy wysokości ujętej w planie zagospodarowania .
Potrzebuje tyko uzasadnienia i chciałby oddać głos Radnej Marii Cholewińskiej.
Radna Cholewińska Maria przedstawiła uzasadnienie, w 2011 roku komisja zaopiniowała pozytywnie
dla restauracji Parkowa minimalne wysokość zabudowy. W tym roku wrócił temat i zauważyłam, że
się zmienił obywatelski projekt, najniższa zabudowa wysokości nad plażowych, studium sanacji na
stronie internetowej. Uchwała zgłoszona do studium wysokość max 12 m. Sprawdziła plan min od 616 m max prawie 17 m. Jeszcze podano poziom najwyższego punktu zamiast 10 m będzie 12,5 m
będzie wieża 19 m
Nie mogła znaleźć parkingów, jest planowane na 1,25 m wysoki parter, poziom restauracji. Uważam
podtrzymać musimy to co myśmy juz ustalili. Sanacja myślę, że na 12 pokoi, na zabudowę możemy
się zgodzić. Jeżeli pozwolimy to i na resztkę musimy się zgodzić. Sanacje domków rybackich i na cały
teren ul. Piastowska i ul. Kapliczna jako skansen. Na tym terenie artyści będą mogli wystawiać swoje
prace.
Mieszkanka, obiekt który istnieje stanowi wartość zabytkową. Parkowa to miejsce potańcówek dla
ludzi zamieszkałych i wielkość, wysokość, kulturowa.
Radny Gronowski Wiesław, dla mieszkańców to obecnie tańce, zabawa. Nowy właściciel ogrodzi
teren i zamknie.
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Radny Malinowski Andrzej, wychodzi kapusta z grochem.
Uchwała 08/12/2015 rok głosowaliście i przeszła wysokość 33m. Taka Uchwała jest i o czym
dyskutujemy.
Dyskusja; Malinowski i Cholewińska wniosek złożony do wysokości 33m w dzielnicy.
Ewa Kałęka, że wnioski będą przyjęte. Wyślemy do Miasta że do 12 m wysokość. Polemika.
Malinowski Cholewińska, Kałęka. Dariusz Bagiński wysokość mieści się do 33 m .
Polemika wymiana zdań trwał w sprawie ustalenia minimum a max. wysokości zabudowy Parkowej.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, nie mamy wpływu na podjętą już Uchwałę wysokość
zabudowy wg sanacji 12m nowa 13 m. nie będziemy się kłócić. Wieża na środku 14 m wysokość.
Kształt litery U ramiona do 8 m. w kierunku mola. Ten projekt był już wizualnie przedstawiany na
sesji.
Do wycięcia 65 drzew, będą nasadzone nowe, będą kabiny, prysznice, molo. Obecnie wygląda jak
jarmark ze wsi. Będzie handel tylko dzienny składany.
Mieszkanka, obiekt to będzie rekonstrukcja? Konserwator wydał zgodę odpowiedziała Radna
Cholewińska Maria.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, pytanie czy pozytywnie uznajemy wysokość 12 m ,co jest
max co minimum.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm , potrzebuję do treść Uchwały „minimum wysokości
zabudowy” czy „maksimum wysokości”.
Wywiązała się dyskusja radnych, pomiędzy sobą, w celu ustalenia treści i znaczenia max-mini.
Wymiana zdań pomiędzy radnymi, Marią Cholewińską, Ewą Kałęką, i innymi.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej Cholewińskiej o przekazanie projektu zagospodarowania
Parku zdrojowego Jelitkowo II, który otrzymała do zapoznania BRG , odpowiedziała ,że ma go w
domu.
Radny Malinowski poinformował, że należy poprzeć przedstawiony plan sanacji i zagospodarowania
prze Biuro Rozwoju Gdańska.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz, poprosił o spokój i odczytanie projektu
Uchwały Przewodniczącego Zarządu.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm ; odczytał ujednolicony projekt Uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Parku Zdrojowego Jelitkowo II.
Podjęcie Uchwały IX/29/16 w sprawie zgłoszenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelitkowo, rejon Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku.
/załącznik nr 4/
Projekt odczytał Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bogusław Zandrowicz zarządził głosowanie.
Wynik głosowania -11 za , wstrzymały się- 2.
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VI. Debata nad ewentualnymi uwagami do Studium Uwarunkowań i Koncepcji
Zagospodarowania Przestrzennego.
Tematy te poruszone zostały w poprzednich punktach dotyczących zagospodarowanie ulic Gospody i
Pomorska, oraz planie zagospodarowania Jelitkowo II i prowadzonej dyskusji.
VII. Sprawy Zarządu.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm, poinformował zorganizowaniu w dniu 17 września 2016 roku
akcji sprzątania dzielnic. Myśmy wybrali Jelitkowo i okolice zaprasza do rozpropagowania i
uczestnictwa mieszkańców. Będą plakaty i informacje wywieszone na dzielnicy. Będziemy zaopatrzeni
w sprzęt, rękawice, kosze i inne potrzebne przybory.
Mieszkanka poinformowała, że 17 wrzesień jest rocznicą dla repatriantów a duża ilość zamieszkuje te
tereny.
Kontynuując odpowiedział, że przyjdzie i inni też będą akcja to jest akcją społeczną i dla dobra
dzielnicy.
W dniu 29.09 2016 r. /PONIEDZIAŁEK/ w godzinach od 16,oo do godziny 19,oo w siedzibie Rady
Dzielnicy będą dyżury urzędników Biura Rozwoju Gdańska, Z.D.i Z, w sprawie „Zielonego Bulwaru”.
Kto chce zdobyć wiedzę i się przeszkolić w tym temacie ma możliwość włączenia się do tych spotkań.
Rozwieszone będą plakaty, informacja w szkołach, zapraszać mieszkańców do udziału z Urzędnikami
Miasta.
Przewodniczący Rady Bogusław Zandrowicz, poinformował radnych o piśmie , które wpłynęło od
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, od Pani Prezes Bożeny Kisiel. Odczytał przesłane
pismo i poinformował o zaproszeniu na „Posiaduszki wileńskie w Jelitkowie” z występami
artystycznymi zespołów oraz spotkanie z miłośnikami kultury wileńskiej. Rozdano zaproszenia dla
radnych i znajomych, którzy wyrażają chęć uczestniczenia. Impreza 8 września 2016 r. godz.16,00 w
restauracji „Chilly Willy” w Jelitkowie ul. Jantarowa 16. Rada Dzielnicy ŻWJT jest patronem
Honorowym Towarzystwa.
Przekazano wykaz dyżurów Radnych w Bibliotece na nowy okres od miesiąca września.
VIII. Wolne wnioski.
Elżbieta Potrykus przekazała Zarządowi sprawy, które zgłaszali mieszkańcy, złożyła 4 wnioski
dotyczące; Jelitkowa- wymieniono chodnik ale zabrano ławki, nie ma gdzie usiąść, starsze osoby
korzystały z tych ławek
Ul. Rybacka 5, prośba o wycięcie dzikich śliwek samosiejek.
Ul. Rybacka 3, odrosty od drzew zasłaniają widoczność drogi i przejścia dla pieszych.
Zagrożenia przy Ergo Arenie wypadkowe.
Dorota Piotrowska zwraca się powtórnie do Zarządu o przekazanie pisma do szkół w sprawie zajęć dla
mieszkańców, ćwiczenia sportowe, relaksujące z informacją co każda szkoła może oferować.
Umieszczą informację na „FB”, prośba wygospodarzenia środków na te zajęcia od Miasta.
Sprawa Budżetu Obywatelskiego, żeby mieszkańcy mogli głosować na listach w trakcie dyżurów.
Radny Wiesław Gronowski zadeklarował by zorganizować punkty lub w określonym miejscu tak jak
to kiedyś na deptaku.
Zgłosił i przekazał zdjęcie wejścia na plaże nr 67, które należy naprawić.
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Radna Ewa Kałęka, zapytała i poinformowała co z pismem do Miasta w sprawie spełnienia warunków
naszego biura. Czeka na pismo od Miasta.
Przewodniczący Zarządu Łukasz Bejm odpowiedział Pani E. Kałęce, że pisma od Miasta nie będzie w
tej sprawie.
Poinformował, że odpuścimy chodnik na ul. Wejhera na korzyść Zaspy, budowa boiska. Jest szansa, że
jeden projekt przejdzie. Uzgodnił to z Krzysztofem Kuśnierskim. Koszt boiska to około 200 tyś zł.
Przełożymy ten program chodnika na przyszły rok i otrzymamy poparcie Zaspy. W promocji możemy
otrzymać 85tyś. Zł na chodnik przy Biedronce.
IX. Zakończenie Obrad.
Przewodniczący Rady Dzielnicy. Ponieważ tematy i wnioski zostały przyjęte uważam sesję za
zakończoną.

Spisane z dyktafonu.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Żabianka – Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia
Bogusław Zandrowicz
Gdańsk, 29.08.2016r.
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