
PROTOKÓŁ 

z obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 
W dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) od godz.17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża 

przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły się obrady XVI sesji Rady Dzielnicy 

Strzyża. 

Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża  

Piotr Osiecimski. 

Lista obecności w załączeniu. 

Obrady były rejestrowane. 

 
Ad. 1 - Sprawy regulaminowe 

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Wobec czego porządek obrad 

był następujący: 

1) Sprawy organizacyjne. 

2) Komunikaty, oświadczenia i wnioski: 

• Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża, 

• Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża. 

3) Wnioski do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. 

4) Określenie priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie budżetu 

Miasta na rok 2018. 

5) Kwestie przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6) Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych. 

7) Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu. 

8) Wnioski i oświadczenia osobiste. 

9) Zakończenie obrad. 

 
Ad. 2 

Radna Maria Bernolak-Szczypior zwróciła uwagę na konieczność posprzątania skweru 

Gałuszki przed procesją Bożego Ciała. 

Komunikaty Przewodniczącego Rady Dzielnicy:  

Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża omówił m.in. następujące kwestie: 

• dyżurów wakacyjnych - będę tylko we czwartki; w lipcu dyżuruje grupa 

poniedziałkowa, a w sierpniu czwartkowa, 
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• zakazu karmienia gołębi, 

• funkcjonowania fontanny. 

Komunikaty Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża omówił m.in. następujące kwestie: 

• zorganizowanego festynu na OKAZie, 

• środków statutowych, 

• realizacji ostatnich uchwał i wniosków Rady Dzielnicy, 

• budowy kanalizacji deszczowej, 

• Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018 (Radni zaproponowali złożenie skargi 

na kierownictwo Straży Miejskiej, jeśli dalej będzie odmawiało dodatkowych patroli), 

• organizacji Dni Sąsiadów, 

• projektu „Włóczkowe rewolucje”, 

• grantów miejskich dla organizacji pozarządowych, 

• planowanej lakierni w zajezdni tramwajowej, 

• ustawionego, ale jeszcze nie działającego biletomatu, 

• spotkania w kwestii wejścia do TPK na przedłużeniu Ludowej, 

• comiesięcznych spotkań z pracownikami GZDiZ, 

• posiedzeń Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, 

• korespondencję bieżącą. 

 
Ad. 3 – Wnioski do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Omówiono propozycje wniosków. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 7 przeciw – 0  wstrzymało się – 2 

Uchwała Nr XVI/79/2017 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 8 czerwca 2017 roku 

w sprawie określenia wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych została 

podjęta. 

 
Ad. 4 – Określenie priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie 

budżetu Miasta na rok 2018 

Przewodniczący Zarządu przypomniał o corocznym określaniu priorytetowych zadań 

dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na kolejny rok i przedstawił 

projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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Przedyskutowano propozycje wniosków. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 7 przeciw – 0  wstrzymało się – 2 

Uchwała Nr XVI/80/2017 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 8 czerwca 2017 roku 

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia 

w projekcie budżetu Miasta na rok 2018 została podjęta. 

 
Ad. 5 - Kwestie przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

W związku z przekazaniem w dniu wczorajszym projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Gdańska oraz otrzymaną informacją, iż 

do końca czerwca otrzymamy do zaopiniowania projekt MPZP dla OKAZu ustalono, że 

kwestie te zostaną omówione na kolejnej sesji, która odbędzie się na początku lipca 

w terminie uzgodnionym z Biurem Rozwoju Gdańska, którego pracownicy mają 

przedstawić przedmiotowa kwestie. 

Radnych zaniepokoiła zmiana przeznaczenia w projekcie Studium obszaru między aleją 

Grunwaldzką a Wojska Polskiego ze strefy zabudowy mieszkaniowej z usługami 

podstawowymi na zabudowę mieszkalno-usługową. 

Również zdecydowanie podkreślono konieczność wyodrębnienia Strzyży w nowym 

Studium, jako jednostki urbanistycznej. 

Jednocześnie w związku z pominięciem przez Biuro Rozwoju Gdańska zawartego 

w Uchwale Nr XV/74/2017 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 16 marca 2017 roku wniosku 

o zastąpienie w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu MPZP Strzyża - strefa 

buforowa TPK, użytych w różnej formie słów „dzielnicy Wrzeszcz” zwrotem „dzielnicy 

Strzyża” Radni ustalili, iż jeśli BRG nie podejmie pilnie decyzji o wyodrębnieniu 

Strzyży, jako jednostki urbanistycznej (co zakończyłoby kwestę pomijania nazwy 

dzielnicy w dokumentach planistycznych) to należy złożyć formalne uwagi 

do przedmiotowego projektu plany zagospodarowania przestrzennego. 

Omówiono również przedstawioną w dniu 18 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska koncepcję MPZP Strzyża - 

rejon Wita Stwosza 77 (dawne ogrodnictwo OKAZ). 
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Ad. 6 - Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych 

Prezydent Miasta Gdańska nie ogłosił jeszcze konkursu na realizację małych placów 

zabaw w bieżącym roku. W związku z tym postanowiono podjąć temat na kolejnej sesji, 

po ogłoszeniu przedmiotowego konkursu. 

Wstępnie omówiono propozycję utworzenia małego placu zabaw w formie siłowni 

plenerowej (zewnętrznej) na fragmencie działki nr 897/20 obrębu 31 w Gdańsku 

(w rejonie ulicy Sychty - teren placu Maczka między budynkami Sychty 12-14 a 18-20). 

 
Ad. 7 – Interpelacje i zapytania radnych  

oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu 

Radna Maria Prokopowicz zapytała co z realizacją uchwały odnośnie miejsc postojowych 

dla osób niepełnosprawnych - Przewodniczący Zarządu zobowiązał się ponowić 

wystąpienie w tej kwestii do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

Radna Maria Prokopowicz zawnioskowała ustawienie tablic informujących o zakazie 

karmienia gołębi na terenach publicznych. 

Większość Radnych poparła przedstawioną propozycję. 

 
Ad. 8 – Wnioski i oświadczenia osobiste 

Radna Maria Prokopowicz zgłosiła konieczność wykonania podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych do warzywniaka i delikatesów mięsnych przy ulicy Chopina. 

 
Ad.9 – Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża zakończył obrady sesji o godz. 18:40. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża  

  

  Piotr Osiecimski 

  

 

  

 


