
PROTOKÓŁ 

z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 
W dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) od godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża 

przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły się obrady III 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 Przewodniczący Zarządu zgłosił wniosek 

o rozszerzenie porządku sesji o punkt: 

9a Opinia dotycząca projektu uchwały RMG w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska 

Głosowano: 

za – 6 przeciw – 0  wstrzymało się – 2 
Wniosek został przyjęty. 

 

Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: 

1) Sprawy organizacyjne. 

2) Komunikaty, oświadczenia i wnioski: 

• Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża, 

• Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża. 

3) Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na Strzyży. 

4) Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych. 

5) Kwestia zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ. 

6) Sprawa wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2016 w Gdańsku. 

7) Problem parkowania przy ulicy Chopina. 

8) Organizacja festynu i biegu na orientację. 

9) Sprawa planowanych przez ZDiZ w 2015 i 2016 roku prac remontowo-

modernizacyjnych. 
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9a) Opinia dotycząca projektu uchwały RMG w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska. 

10) Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu. 

11) Wnioski i oświadczenia osobiste. 

12) Zakończenie obrad. 

 
Ad. 2 

Komunikaty Przewodniczącego Rady Dzielnicy:  

Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża poinformował o przygotowania sceny i terenu 

OKAZu do festynu dzielnicowego. 

Komunikaty Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu omówił majowe spotkania m.in. rocznicowe 

spotkanie w Filcharmonii, spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Piotrem 

Kowalczukiem, zebranie w Biurze Rozwoju Gdańska oraz zgłoszenie mieszkańców ulicy 

Chopina w sprawie miejsc parkingowych. 

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

• informację o trwającym naborze ławników, 

• relację ze spotkania z pracownikami ZDiZ, 

• podziękował radnym Marii Prokopowicz i Marii Bernolak-Szczypior za organizację 

Dni Sąsiadów na Skwerze prof.Gałuszki, 

• przypomiał o planowanym na 22.06 spotkaniu z BRG, 

• korespondencję bieżącą. 

 
Ad. 3 - Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na Strzyży 

Dnia 27 maja 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące Koncepcji zrównoważonego 

zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), 

na którym przedstawono propozycje zagospodarowania dwóch dodatkowych wejść 

do lasu z Dzielnicy Strzyża (na przedłużeniu ulicy Kiepury oraz na przedłużeniu ulicy 

Ludowej). 

Przewodniczący Zarządu przedstawił założenia proponowanych zmian zagospodarowania 

przedmiotowych wejść do lasu. 

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. 
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Głosowano: 

 za – 8 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr III/14/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 roku 

w sprawie wejść do lasów TPK została podjęta. 

 
Ad. 4 – Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych 

Radni zaproponowali następujące lokalizacje placów zabaw i siłowni planerowych: 

• koniec ulicy Kiepury, 

• podwórko przy Chopina / Moniuszki / Grunwaldzką 

• wnętrza podwórzowe za blokami nauczycielskimi Wojska Polskiego 31-37 

• plac gen.Maczka 

Ponieważ nie został jeszcze ogłoszony konkurs na realizację małych placów zabaw 

nie ma jeszcze ofert organizacji pozarządowych i brak jest podstaw do ostatecznego 

opiniowania lokalizacji. 

Wobec powyższego niniejszy punkt będzie zgłoszony do porządku obrad kolejnej sesji. 

 
Ad. 5 – Kwestia zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ 

Radni omówili propozycję zagospodarowania frontowej części terenu po byłym 

ogrodnictwie OKAZ tak aby służył jako zieleń parkowa dla mieszkańców, a dodatkowo 

chronił przed uciążliwościami zajezdni. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 8 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr III/15/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 roku 

w sprawie wniosku o zachowanie zieleni parkowej na OKAZie została podjęta. 

 
Ad. 6 – Sprawa wniosków do projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku” 

Przewodniczący Zarządu przedstawił prezentację dotyczącą zasad opracowywania 

i składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Poinformował, iż 

odbywają się spotkania z mieszkańcami gdańskich dzielnic organizowane przez 

Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” i Miasto Gdańsk. 

Do przygotowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego zgłosili się: 

• Andrzej Witkiewicz 
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• Piotr Osiecimski 

• Piotr Piotrowski 

• Zofia Domoń 

 
Ad. 7 – Problem parkowania przy ulicy Chopina 

Radny Piotr Piotrowski spotkał się z mieszkańcami ulicy Chopina. 

W związku z uwagami niektórych mieszkańców dotyczącymi potrzeby zachowania 

zieleni w pasach drogowych zawnioskowano o przeprowadzenie w drugiej połowie roku 

konsultacji z mieszkańcami przedmiotowego terenu. 

 
Ad. 8 – Organizacja festynu i biegu na orientację 

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. Rada Dzielnicy organizuje festyn na terenie byłego 

ogrodnictwa OKAZ. Radni podzieli między siebie zadania organizacyjne. Nad całością 

projektu czuwa radna Maria Prokopowicz. 

Bieg na orientację z przyczyn obiektywnych odbędzie się w termine jesiennym. 

 
Ad. 9 – Sprawa planowanych przez ZDiZ w 2015 i 2016 roku  

prac remontowo-modernizacyjnych 

Omówiono tematy poruszone w sprawie ostatniego spotkania z pracownikami ZDiZ. 

Przewodniczący Zarządu poinformował radnych o dalszym braku w ZDiZ środków 

na prace modernizacyjno-remontowe dla Dzielnicy Strzyża na rok 2015. 

Radni wyrazili dezaprobatę dla takiego stanu rzeczy. 

 
Ad. 9a – Opinia dotycząca projektu uchwały RMG w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Gdańska 

Przewodniczący Zarządu poinformował radnych o projekcie uchwały Rady Miasta 

Gdańska w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami miasta Gdańska. 

Zgłosił propozycję, aby wnioskodawcą konsultacji mogły być Rady Dzielnic 

zamieszkałych łącznie przez co najmniej 50 000 osób. 
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Ad. 12 – Interpelacje i zapytania radnych  

oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu 

Interpelacje i zapytania Radnych dotyczyły:  

• wycinki drzew przy Wojska Polskiego 35 – temat koordynuje Piotr Osiecimski, 

• budowy kanalizacji deszczowej na górnej części dzielnicy – wniesiono o organizację 

spotkania Inwestora z zainteresowanymi mieszkańcami oraz rozszerzenie inwestycji 

o ulice Ludową, Kmiecą, Lindego i Gomółki (od Arciszewskiego do Ludowej), 

 
Ad. 13 – Wnioski i oświadczenia osobiste 

Wniosków ani oświadczeń nie zgłoszono. 

 
Ad.14 – Zakończenie obrad 
Przewodniczący Rady zaproponował termin następnej sesji po spotkaniu z pracownikami 

Biura Rozwoju Gdańska w dniu 22 czerwca 20015 r. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża zakończył obrady sesji o godz. 20:40. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża  

  

  Piotr Osiecimski 

  

 

  

 


