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PROTOKÓŁ z XXIV Sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

z 28 lutego 2023 roku 

 

1. Godzina 18:00 - otwarcie Sesji – Przewodniczący Rady. 
2. Rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie wniosku o korektę granic Dzielnicy Strzyża 

– 9 (+), 0 (-), 0 (). 
3. Przyjęcie poszerzonego i skorygowanego porządku obrad – 9 (+), 0 (-), 0 (). 
4. Podsumowanie aktywności od poprzedniej sesji Rady Dzielnicy. 
5. Omówienie i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy 

Strzyża za rok 2022 – 9 (+), 0 (-), 0 (). 
6. Omówienie i głosowanie w sprawie propozycji uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wniosku 

o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju 
infrastruktury– 10 (+), 0 (-), 0 (). 

7. Omówienie i głosowanie w sprawie propozycji uchwały Rady Dzielnicy w sprawie inwestycji 
miejskich – 10 (+), 0 (-), 0 (). 

8. Omówienie i głosowanie w sprawie propozycji uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wykorzystania 
środków finansowych na działalność statutową – 10 (+), 0 (-), 0 (). 

9. Omówienie i głosowanie w sprawie propozycji uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wniosku 
o korekty granic Dzielnicy Strzyża – 10 (+), 0 (-), 0 (). 

10. Wolne wnioski: 
a. Ulotki ws. dzików – prośba o dystrybucję. 
b. Prośba o zmianę adresów @gmail, bo są kłopoty z dostarczaniem maili. 
c. Planowana wizyta w Invest Komfort. 
d. Planowana kontrola ruchu na ostatnim odcinku Karłowicza. 
e. Wniosków mieszkańców Wilka Krzyżanowskiego o postawienie słupków. 
f. Słupki postawione przy Wojska Polskiego 25. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 

Marcin Okuniewski 

Radni nieobecni na sesji: Karina Olszewska-Sawicka, Maciej Antoniak, Tomasz Bobras, Dorota 
Dajkowska, Mateusz Nowak 
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Lista obecności na XXIV sesji Rady Dzielnicy Strzyża 

w dniu 28 lutego 2023 roku 

1. Andrejko Mirosław ~~~ 
2. Antoniak Maciej 

I~ 

3. Bemolak-Szczypior Maria ( V~ 

'--1--------" ,V 

4. Bobras Tomasz 

5 . Dajkowska Dorota j 
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7. Geryk Żaneta ~--:#/ --I 
8. Majorek Dariusz 

~~ V :a~ VJ~a; 
~ 

/ 

-
/ 9. Nosek Roman 

I 
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11. Okuniewski Marcin \l.)✓ C'.1~ ob....,.:J J 

12. Olszewska-Sawicka Karina 
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13 . Płonowska Anita ~ //1/)Jj&_ 

14. Witkiewicz Andrzej ~ 

15. Żelichowski Lech ;_,1._ t' ( tY " .)') • ( ,, 
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Uchwała Nr XXIV/85/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 28 lutego 2023 roku 

w sprawie  

przyj ęcia sprawozdania z działalności  

Zarządu Dzielnicy Strzyża za rok 2022. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami) 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się przedstawione przez Zarząd Dzielnicy Strzyża  

sprawozdanie z jego działalności za 2022 rok. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 
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Uchwała Nr XXIV/86/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 28 lutego 2023 roku 

w sprawie  

wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych  

na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury . 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 w związku z §34 ust. 4 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami) 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wnioskujemy o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 26 200 zł 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury  

na zadanie „OKAZała Strzyża”, 

w szczególności na budowę wybiegu dla psów na działce nr 35/6 obręb 030. 

§ 2 

Wykonanie wszelkich kwestii związanych uszczegółowieniem przeznaczenia środków,  

o których mowa w § 1, powierza się Zarządowi Dzielnicy Strzyża. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 
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Uchwała Nr XXIV/87/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 28 lutego 2023 roku 

w sprawie  

inwestycji miejskich. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 5, 14 i 15 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami) 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Żądamy wstrzymania zadania wykonania drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem 

pomiędzy ulicami Chrzanowskiego a Zamenhofa (działki nr 859/37 i 898/4 obręb 31) 

do czasu wykonania priorytetowych inwestycji dla Dzielnicy Strzyża, o których mowa 

w Uchwale Nr XXI/76/2022 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 24 maja 2022 roku  

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Strzyża do ujęcia  

w projekcie budżetu Miasta na rok 2023. 

§ 2 

Wnosimy o wykonanie niezbędnych do realizacji remontów i modernizacji w następującej 

kolejności: 

1) ulica Chopina (odcinek od al. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego)  

- remont chodników w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni oraz wykonaniem 

miejsc postojowych i wymianą oświetlenia, 

2) ulica Zamenhofa (odcinek od ul. Karłowicza do ul. Szymanowskiego)  

- remont chodników w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 

wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia, 

3) ulica Żeleńskiego - remont chodników w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 

wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia, 

4) ulica Hubala (odcinek od ul. Gomółki do ul. Chrzanowskiego) - remont chodników 

w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej i wymianą oświetlenia, 

5) ulica Kisielewskiego - remont istniejących chodników w połączeniu z remontem 

nawierzchni jezdni. 
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§ 3 

Ponadto domagamy się obligatoryjnego zasięgania,  

przez właściwe jednostki organizacyjne Miasta Gdańska,  

opinii Rady Dzielnicy Strzyża w kwestiach związanych z wyborem do realizacji zadań 

inwestycyjnych i kolejnością wykonywania tych zadań na terenie Dzielnicy Strzyża  

oraz informowania o planowanych działaniach w przedmiotowym zakresie zadań. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 
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Uchwała Nr XXIV/88/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 28 lutego 2023 roku 

w sprawie  

wykorzystania środków finansowych na działalność statutową. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami) 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po przeprowadzeniu procedury konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/163/2015 Rady 

Dzielnicy Strzyża z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zasad i terminów konsultacji 

projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami wnosimy o wykorzystanie środków 

finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy Strzyża w 2023 roku 

na organizację następujących przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw lokalnych w poniżej 

podanych kwotach: 

1) Monitoring - inicjatywa lokalna w zakresie zachowania porządku  

i bezpieczeństwa oraz poprawy warunków życia  ......................................  8 000,00 zł 

2) Ławki i stałe kosze na śmieci - inicjatywa lokalna w zakresie zachowania  

porządku, ochrony środowiska i drobnych inwestycji  ...............................  9 000,00 zł 

3) Nasadzenia zieleni w pasach ulicznych - inicjatywa lokalna  

w zakresie zachowania porządku i bezpieczeństwa oraz poprawy  

warunków życia i drobnych inwestycji  ...................................................  10 000,00 zł 

4) Działania ograniczające niewłaściwe parkowanie samochodów  

- inicjatywa lokalna w zakresie zachowania porządku i bezpieczeństwa  

oraz poprawy warunków życia  ...............................................................  10 000,00 zł 

5) Drobne remonty infrastruktury dzielnicowej przy współpracy z Państwowymi 

Szkołami Budownictwa - inicjatywa lokalna w zakresie utrzymania  

i rozwoju infrastruktury  ...........................................................................  3 000,00 zł 

6) Fotopułapka - inicjatywa lokalna w zakresie zachowania porządku  

i bezpieczeństwa oraz poprawy warunków życia  ......................................  5 000,00 zł 

7) Strona internetowa - przedsięwzięcie w zakresie edukacji i poprawy  

warunków życia  ........................................................................................  2 294,00 zł 

8) Działania integracyjne - przedsięwzięcia w zakresie edukacji, kultury,  

rekreacji i poprawy warunków życia  ........................................................  5 000,00 zł 

9) Festyny - przedsięwzięcia w zakresie wypoczynku i rekreacji  ...................  7 000,00 zł 
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10) Mikołajki - przedsięwzięcie w zakresie wypoczynku, kultury i edukacji  ....  8 000,00 zł 

11) Konkurs dla mieszkańców - przedsięwzięcie w zakresie edukacji, kultury,  

i poprawy warunków życia  .......................................................................  1 000,00 zł 

12) Biegi na orientację - przedsięwzięcia w zakresie rekreacji i wypoczynku  ..  5 000,00 zł 

13) Spartakiada Przedszkolaka - przedsięwzięcie w zakresie  

rekreacji i wypoczynku  .............................................................................  1 000,00 zł 

14) Spacery sentymentalne - przedsięwzięcie w zakresie  

wypoczynku, kultury i edukacji  .................................................................  1 950,00 zł 

15) Koncert patriotyczny „Sen o Niepodległej” - przedsięwzięcie w zakresie  

kultury i edukacji  .....................................................................................  4 000,00 zł 

16) Nordic Wolking - przedsięwzięcie w zakresie rekreacji i wypoczynku  ......  5 000,00 zł 

17) Warsztaty rękodzielnicze - przedsięwzięcie w zakresie  

wypoczynku, kultury i edukacji ..................................................................  4 000,00 zł 

§ 2 

Wykonanie wszelkich kwestii związanych z pozyskaniem i wydatkowaniem  

wnioskowanych w § 1 kwot, w tym z uszczegółowieniem wniosków,  

powierza się Zarządowi Dzielnicy Strzyża. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 
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Uchwała Nr XXIV/89/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 28 lutego 2023 roku 

w sprawie  

wniosku o korekty granic Dzielnicy Strzyża. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 5 i 15 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami) 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wnosimy o zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony zachodniej terenów leśnych 

integralnie związanych z dzielnicą, a stanowiących część działki nr 405/4 obręb 029 

Gdańsk oraz działki nr 405/1, 405/2, 405/3, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2 obręb 29 Gdańsk. 

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wnosimy o zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowo-zachodniej 

terenów leśnych integralnie związanych z dzielnicą,  

a stanowiących działki nr 26, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 28/1, 28/2 obręb 031 Gdańsk 

oraz część działki nr 2/9 obręb 031.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wnosimy o zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowej  

nieruchomości zabudowanych przy ulicy Makuszyńskiego 1, 3 i 5  

posiadających dojazd jedynie przez teren Dzielnicy Strzyża,  

a stanowiących działki nr 109/10, 109/43, 109/51, 110, 111, 912/1, 912/15, 912/16, 

912/17, 912/24, 912/25 obręb 031 Gdańsk  

oraz północny fragment działki nr 912/2 obręb 031 Gdańsk.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 4 

Wnosimy o zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowo-wschodniej  

terenu byłych koszar stanowiących teren inwestycji pod nazwą Garnizon  

aż do osi komunikacyjnych stanowiącej ulice Słowackiego,  

Żołnierzy Wyklętych i Grunwaldzką w Gdańsku.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wnosimy o zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony wschodniej  

obszaru tzw. Kolonia Abegga,  

czyli kwartału terenu pomiędzy ulicami Braci Lewoniewskich,  

Żołnierzy Wyklętych i Grunwaldzką oraz linią kolejową nr 202 w Gdańsku.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Jednocześnie negatywnie opiniujemy zaproponowane w § 1.1 i § 1.2  

Uchwały Nr XXIII/101/22 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 20 grudnia 2022 r.  

zmiany przebiegu granic między Dzielnicą Wrzeszcz Górny a Dzielnicą Strzyża. 

§ 7 

Dodatkowo deklarujemy możliwość przeznaczenia środków statutowych  

na niezbędne, dla przeprowadzenia wyżej opisanych zmian,  

podziały działek geodezyjnych. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/89/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 28 lutego 2023 roku 

 

 

 

Autenti ID: 1e572a08-f7f9-4779-a515-ff280fb46ec4 (11/16)



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/89/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 28 lutego 2023 roku 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/89/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 28 lutego 2023 roku 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/89/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 28 lutego 2023 roku 
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/89/2023  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 28 lutego 2023 roku 
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