
PROTOKÓŁ 

z obrad XIII sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

 

W dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) od godz.18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża 

przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły się obrady XIII 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) Uroczystości z okazji Święta Niepodległości. 

4) Organizacja mikołajek. 

5) Zmiany statutów jednostek pomocniczych. 

6) Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu. 

7) Wnioski i oświadczenia osobiste. 

8) Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

Komunikaty Przewodniczącego Rady Dzielnicy:  

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

• otwarcie stadionu lekkoatletycznego, 

• XV lecie Klubu Seniora PROMYK, 

• warsztaty dotyczące obrocny przed niezasadnymi długami. 

Komunikaty Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: 

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

• dyżury radnych, 
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• posiedzenia Zarządu Dzielnicy, 

• realizację ostatnich uchwał Rady Dzielnicy, 

• wydatkowania środków na działalność statutową, 

• wyniki Budżetu Obywatelskiego 2017, 

• budowa placu zabaw i utrzymanie siłowni, 

• pokaz filmowy na OKAZie, 

• tematy na Forum Bezpieczeństwa i Porządku Dzielnicowego, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• przebudowa ulicy Szymanowskiego, 

• wizytę Przewodniczących w Sejmie na zaproszenie Poseł Ewy Lieder, 

• Kolegium Przewodniczących Zarządu, 

• comiesięczne spotkanie w ZDiZ, 

• pismo Mieszkańców w sprawie chodników w rejonie Wojska Polskiego i Fitelberga, 

• pismo Mieszkańców w kwestii usunięcia ławki przed Chopina 35, 

• korespondencję bieżącą. 

 

Ad. 3 – Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 

Omówiono przygotowania do uroczystości z okazji Święta Niepodległości na Strzyży. 

Planowana jest Msza św. za Ojczyznę o godz.15, nastąpnie przemarsz i koncert „Sen 

o Niepodległej” na sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. 

 

Ad. 4 – Organizacja mikołajek 

Omówiono przygotowania do Mikołajek. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 9 przeciw – 0  wstrzymało się – 4 

Uchwała Nr XIII/68/2016 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 3 listopada 2016 roku 

w sprawie organizacji Mikołajek została podjęta. 

 

Ad. 5 - Zmiany statutów jednostek pomocniczych 

Odczytano i omówiono wszystkie zaproponowane przez Radę Miasta Gdańska zamiany 

w statutach jednostek pomocniczych. Ponadto zgłoszono dodatkowe wnioski oraz 

przypomniano kwestię potrzeby powiększenia terytorium Dzielnicy Strzyża. 
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Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedyskutowano przedstawione propozycje. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 8 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr XIII/69/2016 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 3 listopada 2016 roku 

w sprawie zmian Statutu Dzielnicy Strzyża została podjęta. 

 

Ad. 6 – Interpelacje i zapytania radnych  

oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu 

W ramach interpelacji omówiono uwagi dotyczące budowy kanalizacji deszczowej 

w górnej części Dzielnicy Strzyża, w szczególności problemów z zapewnieniem 

właściwych warunków dojścia dla Mieszkańców. Ustalono, że jeśli do końca tygodnia 

nie nastąpi potrawa, to wysłana zostanie informacja do Dyrekcji Rozbudowy Miasta 

Gdańska i wniosek o pilne spotkanie. 

 

Ad. 7 – Wnioski i oświadczenia osobiste 

W ramach wniosków zgłoszono tematy do zaproponowania na Forum Bezpieczeństwa 

i Porządku Dzielnicowego. 

 

Ad.8 – Zakończenie obrad 

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

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża  

  

  Piotr Osiecimski 

  

 

  

 


