
PROTOKÓŁ 

z obrad XIV sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) od godz.18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża 

przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły się obrady XIV 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 Andrzej Witkiewicz 

zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku sesji o punkt: 

4a) Reorganizacja placówek oświatowych 

Głosowano: 

za – 8 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

Wobec czego porządek obrad był następujący: 

1) Sprawy organizacyjne. 

2) Komunikaty, oświadczenia i wnioski: 

• Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża, 

• Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża. 

3) Propozycje wniosków o realizację inwestycji i przedsięwzięć lokalnych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

4) Propozycje działań na kolejny rok oraz wydatkowania środków statutowych. 

4a)  Reorganizacja placówek oświatowych. 

5) Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu. 

6) Wnioski i oświadczenia osobiste. 

7) Zakończenie obrad. 
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Ad. 2 

Komunikaty Przewodniczącego Rady Dzielnicy:  

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

• wykonane w 2016 r. inwestycje, 

• nową siedzibę biblioteki, 

• Budżet Obywatelski, 

• spotkanie opłatkowe w Filharmonii, 

• odczytano nadesłane życzenia. 

Komunikaty Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: 

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

• realizację ostatnich uchwał Rady Dzielnicy, 

• posiedzenia Zarządu Dzielnicy, 

• wydatkowania środków na działalność statutową, 

• koncert 11 listopada, 

• podsumowanie Mikołajek i konkursu, 

• placu zabaw przy Kiepury i utrzymania siłowni, 

• Forum Bezpieczeństwa i Porządku Dzielnicowego, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• przebudowa ulicy Szymanowskiego, 

• pismo Mieszkańców w kwestii parkowania przy ulicy Szymanowskiego, 

• pismo Euroformatu w sprawie parkowania i monitoringu na Glinki, 

• korespondencję bieżącą. 

 

Ad. 3 – Propozycje wniosków o realizację inwestycji i przedsięwzięć lokalnych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Omówiono propozycje wniosków o realizację inwestycji i przedsięwzięć lokalnych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Odbyła się dyskusja. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 9 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr XIV/70/2016 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 20 grudnia 2016 roku 

w sprawie propozycji wniosków dotyczących inwestycji i przedsięwzięć lokalnych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi została podjęta. 
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Ad. 4 – Propozycje działań na kolejny rok oraz wydatkowania środków statutowych 

Ustalono, że radni będą zgłaszali nowe propozycje do końca grudnia 2016 r. na adres 

mailowy zarzad@strzyza.pl propozycji działań na kolejny rok oraz wydatkowania 

środków statutowych. 

W 2017 roku zostanie przeprowadzona procedura przygotowania „budżetu dzielnicy” 

zgodna z uchwałą Rady. 

 

Ad. 4a – Reorganizacja placówek oświatowych 

Omówiono przesłany prze Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

projekt „Reorganizacja sieci placówek oświatowych w Gdańsku w kontekście reformy 

ustroju szkolnego.” w zakresie Dzielnicy Strzyża. 

Jednogłośnie Radni akcentowali konieczność przywrócenia Szkoły Podstawowej 

na Strzyży, która funkcjonowała przed utworzeniem gimnazjów. Wnoszono ponownie, 

aby w miejsce likwidowanego Gimnazjum Nr 1 w Gdańsku, przywrócono Szkołę 

Podstawową w ramach istniejącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Zwrócono uwagę, żeby obwód szkolny przedmiotowej Szkoły Podstawowej obejmował 

cały teren Dzielnicy Strzyża. 

Z danymi jakie posiadamy w przedmiotowej szkole byłoby zgodnie z rejonizacją  

ok.40-60 dzieci w każdym roczniku. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Przedstawiony projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Głosowano: 

 za – 9 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Uchwała Nr XIV/71/2016 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 20 grudnia 2016 roku 

w sprawie wyrażenia opinii o reorganizacji placówek oświatowych została podjęta. 

 

Ad. 5 – Interpelacje i zapytania radnych  

oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu 

Radna Zofia Domoń przedstawiła problemy pojawiające przy realizacji projektu „Miejsce 

zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego”, który ma być wykonany z Budżetu Obywatelskiego 2017. 

Wyrażono poparcie dla przedmiotowego projektu. 
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Ad. 6 – Wnioski i oświadczenia osobiste 

Zgłaszane problemy parkingowe, mają zostać omówione z Działem Inżynierii Ruchu 

na spotkaniu w Zarządzie Dróg i Zieleni – prawdopodobnie dnia 4 stycznia 2017 r. 

 

 

Ad.7 – Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża zakończył obrady sesji o godz. 19:10. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża  

  

  Piotr Osiecimski 

  

 

  

 


