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Za przyjęciem uchwały głosowało 9 Radnych, od głosu wstrzymało się dwóch
Radnych (J. Bogucki; J.Żebracki)
12. Przewodnicząca Zarządu omówiła sprawy załatwione od maja 2012 r:
zgłoszenie zadań priorytetowych zgodnie z uchwałą X/16112 o ujęcie ich w
planie budżetowym Miasta na rok 2013.
•

zgłoszenie zadań priorytetowych

do BRMG na lata 2013-2015.

• . uczestniczenie w III edycji Festiwalu Radości w Jelitkowie,
• uczestniczenie w obchodach Dnia Dziecka w szkole przy ul. Orłowskiej 13
•

dzięki interwencji w Zarządzie Dróg i Zieleni - na przystanku zamontowano
ławeczkę, zrobiono przejście dla pieszych, w trakcie są negocjacje w sprawie montażu
wiaty (wystąpiono na piśmie)

•

uczestniczono licznie na Komisji i Sesji RM w sprawie wieżowca, przygotowano na
piśmie wystąpienie do Wojewody Pomorskiego popierające odwołanie mieszkańców.

•

przedstawiciel Rady (A Malinowski) uczestniczy w pracach KREM dot. Strategii
rozwoju Gdańska, inspirowanego przez BRG.

•

współdziałanie z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień Młodzieży w
aktywizacji młodzieży (w tym np. zorganizowanie grupydo udziału w programie
młodzi reporterzy),

•

przygotowanie wraz z Biblioteką przy ul. Wejhera cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi

•

przygotowanie i organizacja z cyklu spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla w
szkole

•

wystąpienie o nie likwidowanie trasy autobusu linii 122.

•

r=.

pośrednictwo w organizacji 2 bezpłatnych wycieczek do fokarium na Helu dla
uczniów szkół na Żabiance
13. Przewodnicząca Zarządu poinformowała Radnych, że wpłynęło pismo Stowarzyszenia
Żabianka, informujące RO, że Radna pani Irena Tarczyńska wyprowadziła się z
Osiedla Żabianka z dniem 30.07.2012 r. i złożył6 wniosek o podjęcie uchwały przez
RO w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodnicząca wyraziła zdumienie, że Stowarzyszenie posiada tak szczegółowe
informacje dotyczące członków sp-ni jak np. ich adresy zamieszkania i terminy
zmiany tych danych.
Jednocześnie stwierdziła, że radna pani Irena Tarczyńska nie złożyła rezygnacji i
Zarząd nie posiada pełnej informacji na temat obecnego adresu zamieszkania radnej.
Zarząd podejmie kroki, w celu ustalenia aktualnego adresu, oraz podjęcia
działaqzgodnie z obowiązującym prawem w tej sprawie.
14. Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych, że została podjęta uchwała RMG w
sprawie podziału środków finansowych na rok 2013 r. i w związku z tym zobowiązuje
Radnych do przygotowania wniosków z propozycją przeznaczenia tych środków i
złożenia w terminie do dnia 30.09.2012 r.
15. Radny pan Jerzy Bogucki poprosił o pomoc w załatwieniu sprawy zmiany znaków
drogowych przy wjeździe na plażę na odcinku - Gdańsk Oliwa - Jelitkowo- które
zabraniają wjazdu inwalidów na wózkach na plaże. Takich znaków na odcinku Sopotu
me ma.

