PROTOKÓŁ
z obrad II sesji Rady Dzielnicy Strzyża
z dnia 4 maja 2015 r.
W dniu 4 maja 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża
przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły się obrady II 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
W związku z przybyciem na sesję radnej Elżbiety Michalskiej, która nie złożyła
dotychczas ślubowania, złożono wniosek o rozszerzenie porządku sesji o punkt:
1a) Ślubowanie radnej Elżbiety Michalskiej
Głosowano:
za – 12

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.
W związku z powyższym porządek obrad był następujący:
1) Sprawy organizacyjne.
1a) Ślubowanie radnej Elżbiety Michalskiej.
2) Komunikaty, oświadczenia i wnioski:
• Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża,
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

• Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża.
Podział środków na działalność statutową na 2015 r.
Sprawa planowanych przez ZDiZ w 2015 roku prac remontowo-modernizacyjnych.
Wnioski do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
Określenie priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie budżetu
Miasta na rok 2016.
Kwestia zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ.
Problem parkowania i dojazdu do Wyższej Szkoły Bankowej.
Sprawa wniosków do „Budżetu Obywatelskiego 2016 w Gdańsku”.
Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych.
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11)
12)
13)
14)

Organizacja festynu i biegu na orientację.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu.
Wnioski i oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

Ad. 1a - Ślubowanie radnej Elżbiety Michalskiej
Radna Elżbieta Michalska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy ślubowanie
i odebrała zaświadczenie o wyborze.

Ad. 2
Komunikaty Przewodniczącego Rady Dzielnicy:
Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża poinformował o gratulacjach dla radnych
przesłanych przez Wicewojewodę Pomorskiego. Przypomniał też o zbliżających się
wyborach prezydenckich.
Komunikaty Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy:
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża omówił m.in. następujące kwestie:
•

zawiązanie partnerstwa STRZYŻA CENTER,

•

planowane spotkanie z pracownikami ZDiZ,

•

problemy z tymczasowym punktem sprzedaży warzyw i owoców przy skrzyżowaniu
Chopina i Wojska Polskiego,

•

remonty chodników realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015,

•

rozpoczynającą się modernizację ulicy Sygietyńskiego,

•

rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na górnej części dzielnych od strony
Reymonta do skweru prof.Gałuszki,

•

przestawienia ławki przy siłowni plenerowej na Arciszewskiego/Gomółki,

•

korespondencję bieżącą.

Ad. 3 - Podział środków na działalność statutową na 2015 r.
Przewodniczący Zarządu przedstawił procedurę przygotowania projektu podziału
środków na działalność statutową Dzielnicy Strzyża na 2015 rok.
W ramach konsultacji złożono dwa wnioski, z których jeden (ulica Gomółki) nie był
możliwy do realizacji z uwagi na ograniczone środki, zaś drugi (ławka na Wojska
Polskiego) został bezkosztowo zrealizowany.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Odbyła się dyskusja.
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Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowano:
za – 15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Uchwała Nr II/8/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
wykorzystania środków finansowych na działalność statutową została podjęta.

Ad. 4 – Sprawa planowanych przez ZDiZ w 2015 roku prac remontowomodernizacyjnych
Przewodniczący Zarządu poinformował radnych o braku w ZDiZ środków na prace
modernizacyjno-remontowe dla Dzielnicy Strzyża na rok 2015.
Radni wyrazili dezaprobatę dla takiego stanu rzeczy i postanowili dalej wnioskować
o przekazanie środków.

Ad. 5 – Wnioski do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
Przewodniczący Zarządu przypomniał o coroczynym składaniu wniosków do Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych.
Odbyła się dyskusja w czasie, której zgłoszono dodatkowe propozycje w tym względzie.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie,
uwzględniający wnioski radnych.
Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowano:
za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Uchwała Nr II/9/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
określenia wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych została podjęta.

Ad. 6 – Określenie priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie
budżetu Miasta na rok 2016
Przewodniczący Zarządu przypomniał o corocznym określaniu priorytetowych zadań
dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na rok nadchodzący rok.
Odbyła się dyskusja w czasie, której zgłoszono propozycje w tym względzie.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie,
uwzględniający wnioski radnych.
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Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowano:
za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Uchwała Nr II/10/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia w projekcie
budżetu Miasta na rok 2016 została podjęta.

Ad. 7 – Kwestia zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ
Radni omówili kwestię propozycji zagospodarowania części terenu byłego ogrodnictwa OKAZ,
jako ekologicznego placu zabaw dla dzieci. Koszt wykonania takiego placu z wierzby wynosi
~60.000 zł +projekt. Na tym terenie można również odtworzyć zieleń parkową i wybudować
SkatePark. Warto również wziąć pod uwagę możliwość przejęcia terenu (szczególnie w okolicy
sceny) przez Schronisko Młodzieżowe, które mogłoby dbać o ten teren i nadzorować jego
utrzymanie.

Ad. 8 – Problem parkowania i dojazdu do Wyższej Szkoły Bankowej
Po spotkaniu z Panią Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej mieszkańcy ulicy Chopina zauważyli
poprawę sytuacji, jaka ma miejsce na ich ulicy. Przeprowadzono rozmowy ze studentami,
rozdane zostały przez szkołę mapki, gdzie w okolicy szkoły znajdują się najbliższe parkingi.
Poproszono studentów, aby nie parkowali na ulicy Chopina. Zaplanowano rozmieszczenie
słupków chroniących pasy zieleni oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych wzdłuż ulicy.
Zaproponowano wystąpienie do ZDiZu z prośbą o przygotowanie koncepcji budowy nowych
miejsc parkingowych wzdłuż całej ulicy Chopina.

Ad. 9 – Sprawa wniosków do projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku”
Radni będą zachęcać Mieszkańców do składania projektów do Budżetu Obywatelskiego
2016. W obecnej chwili wiadomo o przygotowywaniu wniosków dotyczących:
• zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ,
• projekt Bezpieczna Strzyża,
• zagospodarowanie rejonu przyleśnego tj. odtworzenie ścieżki rowerowej
oraz toru saneczkowego.

Ad. 10 – Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych
Do tej pory nie ogłoszono konkursu dla organizacji pozarządowych na budowę małych
placów zabaw. W związku z tym ewentualne wnioski będą rozpatrywane na kolejnej sesji
po wydaniu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiotowej sprawie.
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Padły propozycje zgłoszenia działki między kościołem Zmartwychwstania Pańskiego
a linią kolejową Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.

Ad. 11 – Organizacja festynu i biegu na orientację
Koordynator festynu dzielnicowego radna Maria Prokopowicz omówiła stan przygotowań
do imprezy.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowano:
za – 8

przeciw – 0

wstrzymało się – 5

Uchwała Nr II/11/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
organizacji Festynu Dzielnicowego została podjęta.

Przewodniczący Zarządu zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad
o punkt:
11a) Powołanie Koordynatora Punktu Konsultacyjnego
Głosowano:
za – 12

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.
Ad. 11a – Powołanie Koordynatora Punktu Konsultacyjnego
Przewodniczący Zarządu zgłosił kandydaturę Marii Prokopowicz na Kordynatora Punktu
Konsultacyjnego. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przeprowadzono tajne głosowanie w wyniku, którego:
radna Maria Prokopowicz – otrzymała 10 głosów
i została wybrana na Koordynatora Punktu Konsultacyjnego.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowano:
za – 10

przeciw – 0

wstrzymało się – 0
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Uchwała Nr II/12/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
powołania Koordynatora Punktu Konsultacyjnego została podjęta.

Przewodniczący Zarządu zgłosił kolejny wniosek formalny o rozszerzenie porządku
obrad o punkt:
11b) Określenia zasad i zakresu gromadzenia i udostępniania danych osobowych
Radnych Dzielnicy Strzyża
Głosowano:
za – 12

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.
Ad. 11b – Określenia zasad i zakresu gromadzenia i udostępniania danych
osobowych Radnych Dzielnicy Strzyża
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Odbyła się dyskusja w wyniku której ustalono, że nie będzie się upubliczniać prywatnych
adresów mailowych radnych, a osoby które będą chciały wystąpią o założenie specjalnego
konta w domenie strzyza.pl
Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Głosowano:
za – 12

wstrzymało się – 0

przeciw – 0

Uchwała Nr II/13/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
określenia zasad i zakresu gromadzenia i udostępniania danych osobowych Radnych
Dzielnicy Strzyża została podjęta.

Ad. 12 – Interpelacje i zapytania radnych
oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu
Interpelacje i zapytania Radnych dotyczyły:

• miejsca ustawienia ekranów przy linii kolejowej PKM – zgodnie z projektem, a ewentualne
kolejne będą montowane
po uruchomieniu kolei,

po potwierdzeniu

Ad. 13 – Wnioski i oświadczenia osobiste
Wniosków ani oświadczeń nie zgłoszono.

badaniami

przekroczenia

norm
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Ad.14 – Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża zakończył obrady sesji o godz. 20:30.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Strzyża

Piotr Osiecimski

