
PROTOKÓŁ 

z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 
W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy 

Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły się obrady IV 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) Opiniowanie lokalizacji małych placów zabaw i siłowni plenerowych. 

4) Sprawa wniosków do programu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku”. 

5) Kwestia zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ. 

6) Problem parkowania przy ulicy Chopina. 

7) Sprawa kopert parkingowych na ulicy Chopina przy Chrzanowskiego. 

8) Opinia dotycząca projektu uchwały RMG w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska. 

9) Budowa kanalizacji deszczowej na górnej części Strzyży. 

10) Kwestia planowanej malarni pojazdów tramwajowych i autobusowych. 

11) Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu. 

12) Wnioski i oświadczenia osobiste. 

13) Zakończenie obrad. 

 
Ad. 2 

Komunikaty Przewodniczącego Rady Dzielnicy:  

Przewodniczący Rady podziękował radnym za zaangażowanie w organizcję dwóch 

festynów. 
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Komunikaty Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: 

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

• podziękował radnej Marii Prokopowicz za koordynację organizacji Festynu 

Dzielnicowego, 

• podsumował spotkanie z pracownikami BRG poprzedzające sesję, 

• przestawienia ławki przy siłowni plenerowej na Arciszewskiego/Gomółki, 

• korespondencję bieżącą. 

 
Ad. 3 – 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 ewentualnie może zajść potrzeba zwołania sesji 

w czasie wakacji po wydaniu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiotowej 

sprawie. 

 
Ad. 4 - Sprawa wniosków do programu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku” 

Przewodniczący Zarządu podsumował etap zgłaszania wniosków do Budżetu 

Obywatelskiego 2016 i podziękował radnym, którzy zaangażowali się w przygotowanie 

projektów: 

• Zofia Domoń – KORZENIE - miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu 

 do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 

• Piotr Osiecimski – OKAZała Strzyża 

• Piotr Piotrowski – PoStrzyżyny - Gdańsk ścina emisję CO2 

Omówiono zgłoszone projekty dotyczące Strzyży i wybrano najbardziej celowe. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 12 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków do BO 2016 r. została podjęta. 

 
Ad. 5 - Kwestia zagospodarowania terenu byłego ogrodnictwa OKAZ 

Przewodniczący Zarządu przypomniał wcześniejsze propozycje zagospodarowania terenu 

po ogrodnictwie OKAZ. Omówił załącznik graficzny obrazujący rozmieszczenie 

w terenie poszczególnych planowanych funkcji. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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Odbyła się dyskusja. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 11 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie propozycji zagospodarowania OKAZu została podjęta. 

 
Ad. 6 - Problem parkowania przy ulicy Chopina 

Przewodniczący Zarządu przedstawił zaproponowaną przez Dział Inżynierii Ruchu ZDiZ 

koncepcję układu miejsc parkingowych przy ulicy Chopina po stronie numerów 

parzystych (strona południowo-wschodnia). 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Odbyła się dyskusja.  

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 10 przeciw – 0  wstrzymało się – 1 

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie parkowania przy ulicy Chopina została podjęta. 

 
Ad. 7 - Sprawa kopert parkingowych na ulicy Chopina przy Chrzanowskiego 

Przewodniczący Zarządu przedstawił kwestię przedłużenia zastrzeżenia trzech miejsc 

postojowych przy ulicy Chopina (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego) 

wyłącznie do użytku Fundacji „Podaruj mi życie”. Przypomniał, że Zarząd Dzielnicy 

na wniosek ZDiZ opiniował tą kwestią przed wydaniem decyzji i zaproponował 

wyznaczenie tylko jednego miejsca zastrzeżonego postoju dla potrzeb Fundacji „Podaruj 

mi życie”. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Odbyła się dyskusja. Radni zwrócili uwagę na deficyt miejsc parkingowych 

w przedmiotowym rejonie oraz wielodniowe parkowanie na wyznaczonych kopertach 

samochodów na zagranicznych rejestracjach. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowano: 

 za – 11 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie wniesienia do Prezydenta Miasta Gdańska skargi na działanie Zarządu 

Dróg i Zieleni w Gdańsku została podjęta. 

 
Ad. 8 - Opinia dotycząca projektu uchwały RMG w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska 

Przewodniczący Zarządu przypomniał omawianą na poprzedniej sesji kwestię projektu 

uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 306). 

Poza zgłoszoną wcześniej propozycją, aby wnioskodawcą konsultacji mogły być Rady 

Dzielnic zamieszkałych łącznie przez co najmniej 50 000 osób innych uwag 

nie wniesiono. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 11 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej konsultacji z mieszkańcami została podjęta. 

 
Ad. 9 - Budowa kanalizacji deszczowej na górnej części Strzyży 

Przewodniczący Zarządu omówił historię starań o budową kanalizacji deszczowej 

na górnej części Strzyży. Wskazał również zakres terenu objęty obecnie realizowanym 

etapem inwestycji. 

Przedstawione zostały protesty mieszkańców okolic sięgacza ulicy Kolberga (rejon 

budynku nr 4) związane z planowaną wycinką drzew i likwidacją szlabanu zamykającego 

od wielu lat przedmiotowy fragment ulicy. 

Wspomniano o planowanym na 24 czerwca w naszej siedzibie spotkaniu mieszkańców 

z przedstawicielami Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

Radni w dyskusji wskazali na konieczność doprowadzenia tej niezbędnej dla dzielnicy 

inwestycji do końca i rozszerzenia jej zakresu. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 10 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie budowy kanalizacji deszczowej została podjęta. 

 
Ad. 10 - Kwestia planowanej malarni pojazdów tramwajowych i autobusowych 

Przewodniczący Zarządu przedstawił posiadane informacje dotyczące planowanej 

adaptacji części hali ZKM w Gdańsku przy ul.Wita Stwosza 112 na malarnę pojazdów 

tramwajowych i autobusowych. 

Radni wyrazili dezaprobatę dla lokalizacji malarni w sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia, Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego i obiektów Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. Poddali wątpliwość 

zgodności tej funkcji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zaproponowno lokalizację malarni przy planowanej zajezdni na górnym tarasie miasta. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 9 przeciw – 0  wstrzymało się – 1 

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie planowanej adaptacji części zajezdni na malarnię została podjęta. 

 
Ad. 11 – Interpelacje i zapytania radnych  

oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu 

Interpelacje i zapytania Radnych dotyczyły:  

• pilnowania Konsulatu Ukrainy aż przez trzech Policjantów, którzy nie podejmują 

innych interwencji – zwiększenie ilości funkcjonariuszy dla ochrony Konsulatu 

ma miejsce od początku konfliktu Rosja-Ukraina ze względu na sytuację 

międzynarodową, 

• dodania kosza na śmieci przy ławce na ulicy Gomółki rejon budynków nr 3, 5 – Zarząd 

stara się, aby przy ławkach były kosze na śmieci i przy kolejnych zakupach ze środków 

statutowych przedmiotowa lokalizacja zostanie wzięta pod uwagę, 

• ustawienia ławki przy siłowni w rejonie ulic Arciszewskiego i Glinki – radni Tomasz 

Antoniak i Maria Bernolak-Szczypior mają zaproponować konkretne miejsce jej 

ustawienia. 
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Ad. 12 – Wnioski i oświadczenia osobiste 

Wniosków ani oświadczeń nie zgłoszono. 

 
Ad.13 – Zakończenie obrad 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża zakończył obrady sesji o godz. 20:00. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża  

  

  Piotr Osiecimski 

  

 

  

 


