Interpelacje RMG – 28 maja 2015 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Termin

Odpowiedź

odpowiedzi

129/15

130/15

131/15

132/15

133/15

Lukasz
Hamadyk

przycięcia gałęzi
drzewa rosnącego
w podwórku przy ul.
Strajku Dokerów

Jaromir
Falandysz
Łukasz
Hamadyk

miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w
rejonie ul.
Sandomierskiej
wymiany wiaty
przystankowej na
Olszynce

Jaromir
Falandysz
Łukasz
Hamadyk
Jaromir
Falandysz
Łukasz
Hamadyk

Emilia
Lodzińska

30.04.15

Przeprowadzone przez pracowników Gdańskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej oględziny
stanu zdrowotno-technicznego drzewa wskazują na bardzo dobry. Brak jest widocznych
uszkodzeń, suchych i zwisających konarów, a także innych elementów mogących stanowić
zagrożenie. Takiej wielkości drzewo nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia zarówno dla
otoczenia, jak i przebywających tam ludzi i parkowanych pojazdów. GZNK na bieżąco zleca
specjalistycznym firmom przeglądy stanów zdrowotno-technicznych i działań pielęgnacyjnych
drzew rosnącym na terenie przez niego administrowanym.

1.05.15

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia – „ Czerwony
Most” rodzi znaczne skutki finansowe. W związku z tym nie przewiduje się uchwalenia planu
w najbliższym czasie.

1.05.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni rozpoczęcie procedury mającej na celu wymianę wiaty na
przystanku autobusowym na Olszynce, planowany termin realizacji zadania koniec września
2015r.

remontu nawierzchni ul.
Starogardzkiej
i Traktu Św. Wojciecha

1.05.15

przesunięcia latarni
zlokalizowanych wzdłuż
ul. Świętokrzyskiej

1.05.15

Zarząd Dróg i Zieleni w 2015 roku na ulicy Starogardzkiej i moście przy skrzyżowaniu ulic
Starogardzkiej i Trakt Św. Wojciecha będzie wykonywał naprawy bieżące nawierzchni jezdni i
chodników, adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych przez
Miasto na bieżące utrzymanie ulic. Obecnie ulica Starogardzka jest już ujęta w Bazie
Priorytetów Inwestycyjnych (Lista priorytetowych zadań do zaprogramowania w ramach
programu operacyjnego „Mobilny Gdańsk”). Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada
dokumentację projektową pn. „Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul.
Starogardzkiej w Gdańsku” wraz z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenie na budowę. W budżecie Gdańska na 2015 r. brak jest zabezpieczonych środków
na realizację przedmiotowego zadania.
W ciągu ul. Świętokrzyskiej, w trasie budowanego chodnika dla pieszych zlokalizowane są
istniejące słupy latarni oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostało zrealizowane jako
zadanie inwestycyjne w listopadzie 2013 r. kiedy nie było jeszcze chodnika. W trakcie
budowy chodnika przedmiotowych słupów nie można było przestawiać do krawędzi ze
względu na kolizję z uzbrojeniem podziemnym. Przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. dopuszczają w przypadku przebudowy lub remontu
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zmniejszenie szerokości chodnika, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie dla pieszych.
Zdając sobie sprawę, że ustawienie słupów przy krawędzi chodnika daje większy komfort
pieszym, zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do rozwiązania kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przestawienie przedmiotowych słupów.
134/15

135/15

136/15

Beata
Dunajewska,
Żaneta Geryk

promocji
obowiązkowych
szczepień dla dzieci

Beata
Dunajewska

wycięcia drzewa w ul.
Południowej w Brzeźnie

Beata
Dunajewska

wymiany wind w NZOZ
na Stogach
i w Nowym Porcie

5.05.15

5.05.15

5.05.15

W dniach 30 lub 31 maja (ostatni weekend miesiąca) na stadionie PGE Arena w czasie
odbywającego się tam corocznie miejskiego Dnia Dziecka, Wydział Rozwoju Społecznego
zorganizuje akcję prozdrowotną dla dzieci i rodziców. Celem akcji będzie zapewnienie
przybyłym na festyn podstawowego zasobu wiedzy z zakresu zdrowia. Rodzice i opiekunowie
otrzymają materiał edukacyjny, informacje gdzie szukać dalszej wiedzy i/lub gdzie zgłaszać
się w razie problemów. W programie przewidziany jest temat dotyczący obowiązkowych
szczepień dzieci, m.in. umożliwienie konsultacji ze specjalistami – m.in. pediatrami, którzy
odpowiedzą na pytania dot. szczepień. Na etapie wstępnego planowania jest konferencja z
warsztatami dla rodziców, opiekunów, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz opiekunów w
żłobkach, która odbędzie się w drugiej połowie bieżącego roku. Konferencja dotyczyć będzie
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania,
szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia w placówkach
edukacyjnych itp. Przewidziane są panele dyskusyjne w tym min. dyskusja odnośnie
szczepień ochronnych, z udziałem zarówno specjalistów, jak i rodziców i opiekunów
prezentujących dwa różne punkty widzenia. W projekcie budżetu na 2016 rok uwzględnione
zostaną środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką i
promocją zdrowia, w tym na przeprowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych min. na
temat szczepień.
Rosnący w ul. Południowej w Brzeźnie jarząb kwalifikuje się do usunięcia, ponieważ
uszkadza nawierzchnię chodnika oraz utrudnia komunikację pieszym. Zarząd Dróg i Zieleni
wystąpił w dniu 29.04.2015 r. do Wydziału Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji
zezwalającej na usunięcie rosnącego we wskazanej lokalizacji drzewa. Jego wycinka nastąpi
niezwłocznie po uzyskaniu wymaganej zgody. Przesunięcia znaku drogowego D-19 „postój
taksówek” zlokalizowanego przy ul. Południowej, nastąpi w terminie do dnia 8 maja br.
W 2011 roku ówczesny Wydział Spraw Społecznych przekazał Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska wykaz prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynkach komunalnych na
terenie których realizowana jest usługa ochrony zdrowia, celem opracowania harmonogramu
remontów właścicielskich i realizacji. W zestawieniu wskazany został remont dźwigu
zewnętrznego w Gdańskim Centrum Zdrowia, wymiana wyeksploatowanych dźwigów w
budynku przy ul. Stryjewskiego oraz inne modernizacje. Lista przedsięwzięć Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego jest sukcesywnie realizowana, w ramach przeznaczonego na ten cel
budżetu , którego wysokość jest poza decyzyjnością Wydziału Rozwoju Społecznego.
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137/15

138/15

139/15

Anna
Kołakowska

realizacji uchwały RMG
Nr LII/1578/2002

Anna
Kołakowska

przydzielenia lokalu z
zasobów Miasta

Beata
Jankowiak
Piotr
Borawski

wybiegów dla psów
oraz automatów
z bezpłatnymi
torebkami na psie
odchody

5.05.15

5.05.15

5.05.15

Z treści uchwały Nr LII/1578/2002 nie wynika w sposób jednoznaczny, kto miałby pokryć
koszta wybudowania pomnika. Od kilku lat, w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Miasto nie finansuje budowy pomników, ograniczając się do wspierania
inicjatyw innych wnioskodawców. Komisja ds. pomników i tablic pamiątkowych, dyskutując w
ubiegłym roku w sprawie przedmiotowej uchwały, przypomniała o istniejącym pomniku
A.Mickiewicza w Parku Oliwskim, który zresztą nosi jego imię, co osłabia argumenty o
konieczności stawiania Wieszczowi nowego monumentu. Ta sama komisja zauważyła, że
inicjatywa budowy pomnika u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego, gdyby uzyskała
odpowiednie poparcie mieszkańców Wzgórza Mickiewicza, spełniałaby warunki wpisania do
budżetu obywatelskiego. Do tej pory nie oszacowano kosztów przedsięwzięcia, należałoby
również zorganizować konkurs w celu wybrania projektu rzeźbiarskiego, a realizacja całego
zadania, od ogłoszenia konkursu do odsłonięcia pomnika, wymagałaby co najmniej 2 lat.
Brak jest podstaw prawnych do udzielenia skutecznej pomocy. W przypadku spełnienia przez
zainteresowanego przesłanek umożliwiających udzielenie pomocy mieszkaniowej przez
Miasto, zostaną podjęte niezwłoczne działania w tym zakresie.
Na terenach publicznych w Gdańsku, głównie w parkach i zieleńcach znajduje się obecnie 17
wybiegów dla psów, które zostały urządzone w ramach działań inwestycyjnych Miasta i są
administrowane przez Zarząd Dróg i Zieleni. W dzielnicach Jasień i Wzgórze Mickiewicza nie
ma żadnego wybiegu, zapewne dlatego, że w ww. dzielnicach poza zielenią w pasach
drogowych i zabytkowym parkiem przy ul. Zwierzynieckiej nie ma innych terenów zieleni
miejskiejj. W ww. dzielnicach przeważają posesje i ogrody prywatne (w tym wspólnot
mieszkaniowych) oraz tereny zieleni spółdzielni mieszkaniowych. Wg informacji uzyskanych
w Zarządzie Dróg i Zieleni mieszkańcy tych dzielnic do tej pory nie zgłaszali potrzeb w
zakresie budowy wybiegów dla psów. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jako podmioty
prywatne mogą urządzać wybiegi na własnych terenach i z własnych środków lub innych
źródeł finansowania. Kilka lat temu na wniosek mieszkańców, radnych i LWSM Morena w
ramach inwestycji Miasta urządzono wybieg dla psów na terenie miejskim przy ul.
Zabłockiego. Od co najmniej dwóch lat mieszkańcy starają się o jego przeniesienie w inne
miejsce. Z uwagi na brak odpowiednich terenów miejskich była propozycja przeniesienia tego
wybiegu (na wniosek mieszkańców) na teren należący do Spółdzielni Morena. Jednak
Spółdzielnia nie wyraziła na to zgody argumentując kosztami utrzymania wybiegu. Z
informacji uzyskanych od ZDiZ wynika, że szczegółowe lokalizacje dotychczas
wybudowanych wybiegów były ustalane z przedstawicielami Rad Dzielnic i Osiedli.
Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski dotyczące potrzeby budowy kolejnych wybiegów na
terenach gminnych np. do Budżetu Obywatelskiego. Wybiegi dla psów są monitorowane na
bieżąco przez ZDiZ oraz przez firmy wykonawcze zajmujące się utrzymaniem terenów
zieleni, na których są one zlokalizowane. Częstotliwość kontroli wynika z kategorii terenu i
następuje co najmniej raz na trzy dni, a na części terenów codziennie. Wybiegi są
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oczyszczane powierzchniowo z odpadów komunalnych z wypróżnieniem koszy, raz w
tygodniu są wygrabione z psich odchodów i drobnych zanieczyszczeń, z zasypaniem dołów
wykopanych przez psy. Na bieżąco kontrolowany jest stan ogrodzeń, tablic i koszy. Wybiegi
dla psów mogą powstawać tylko na wniosek mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, gdzie taki
obiekt jest potrzebny. Automaty z bezpłatnymi torebkami, zlokalizowane w parkach i
zieleńcach miejskich w ilości 33 szt. (stan obecny) powinny być uzupełniane na bieżąco, po
wyczerpaniu ich zasobu w dystrybutorze, co najmniej raz w tygodniu. Automaty obsługują
firmy wykonawcze ajmujące się utrzymaniem terenów zieleni w danym rejonie miasta.
Torebki zakupuje ZDiZ w ilości wynikającej z potrzeb. W 2014 roku zakupiono 60.500 szt.
torebek za kwotę 26.620 zł ze środków zabezpieczonych na ten cel przez Wydział
Środowiska.
140/15

Beata
Jankowiak
Piotr
Borawski

ochrony żab na terenie
dzielnicy Piecki-Migowo

5.05.15

Pomimo, że prowadzenie spraw z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt oraz roślin i grzybów
należy do kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Gdańsk, jako pierwszy
w Polsce zainicjował w 2007 r. program kompleksowej, czynnej ochrony płazów na swoim
terenie. Dzięki temu w latach ubiegłych przeniesiono ok. 5000 szt. płazów rocznie. W roku
bieżącym po raz pierwszy ochronę płazów, wykonują wolontariusze inicjatywy "Chronimy
płazy Gdańska". Powołano także Patrol Interwencyjny składający się z wolontariuszy
Fundacji „Sprawni Inaczej”. W latach 2008 – 2010 przeprowadzono inwentaryzację
herpetofauny Gdańska. Wytypowano największe rejony migracji płazów (w tym okolic
dzielnicy Piecki-Migowo). Od roku 2010 w najważniejszych 5 - 6 punktach miasta
prowadzona jest regularna akcja przenoszenia płazów. W roku 2015 rozpoczęto gromadzenie
pełnych informacji o płazach zasiedlających obszar całego miasta. Kwota wydatkowana na
ten cel umożliwia wykonanie kompleksowej i metodycznej inwentaryzacji jedynie dla małej
części potencjalnych stanowisk. Biorąc jednak pod uwagę obserwacje oraz wyniki trendów
ogólnopolskich można wnioskować, że następuje spadek liczebności płazów. Wydaje się, że
różnorodność gatunkowa jest ustabilizowana (ta sama liczba gatunków) jednak ich
zagęszczenie i liczba stanowisk spada. Istnieje możliwość postawienia znaków
ostrzegawczych w ciągu ul. Myśliwskiej, jednak zwiększoną śmiertelność odnotowano w
ciągu wewnętrznych ulic osiedlowych, gdzie wolontariusze napotkali na trudności ze strony
zarządzających terenem. Obecnie znaki ostrzegawcze ustawione są m.inn. w rejonie ulic:
Góralskiej, Do Studzienki, Michałowskiego, Norblina, Bytowskiej i Kwietnej (rejon kuźni
wodnej). Wolontariusze od 8 kwietnia monitorują sytuację w obrębie ulicy Myśliwskiej. W
okresie 9-18 kwietnia dwa do trzech razy dziennie (w godzinach 1700- 500) przenoszono płazy
z wygrodzenia w obrębie nowo budowanych dróg dojazdowych do PKM. Interweniowano
również w przypadku ulicy Wzgórza Myśliwskie. Natomiast „Patrol Interwencyjny”
każdorazowo po otrzymaniu sygnału – zgłoszenia mieszkańców udawał się we wskazane
miejsce. Ochrona czynna prowadzona przez wolontariuszy prowadzona jest nieustannie od
15 marca br. i zostanie zakończona po ustaniu wędrówek płazów przez stadia młodociane w
II bądź III dekadzie lipca br. Miejsca objęte działaniami koncentrują się w rejonie ulic Polanki,
do Studzienki, Michałowskiego, Góralskiej, Norblina, Bytowskiej, Kwietnej oraz innych. Z kolei
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„Patrol Interwencyjny” działa na terenie całego miasta w okresie 30 marca do 30 kwietnia w
rejonach zgłoszonych przez mieszkańców w sytuacji, kiedy interwencja jest możliwa.
Kampania informacyjna poświęcona ochronie płazów koncentruje się głównie na
informowaniu mieszkańców przez stronę internetową oraz publikatory miasta. Biuro Prasowe
wysyła komunikaty do mediów (do blisko 300 dziennikarzy i redakcji), które temat chętnie
podejmują. Rokrocznie w wybranym punkcie odbywała się też akcja przenoszenia płazów
obserwowana przez media (np. w 2014 r. przy ul. Michałowskiego). Jednak z uwagi na fakt, iż
wszystkie płazy są zwierzętami chronionymi – ich przenoszenie może być wykonywane
wyłącznie przez osoby przeszkolone, odpowiednio wyposażone oraz po uzyskaniu stosownej
decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z uwagi na powyższe
spontaniczny udział mieszkańców w takiej akcji jest utrudniony. Również z uwagi na kwestie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym udział dzieci lub młodzieży w takich akcjach jest bardzo
trudny.
141/15

Emilia
Lodzińska

nabycia sutereny przy
ul. Klinicznej 1B

6.05.15

Pełnomocnik zainteresowanych pozyskaniem lokalu w styczniu 2015r. oświadczył o
odstąpieniu od zamiany nieruchomości jako nieopłacalnej. Zgoda Miasta na propozycję
pozyskania sutereny poprzez zamianę nieruchomości leży w zakresie uprawnień
właścicielskich i jest uwarunkowana ekwiwalentnością świadczenia. W przypadku nierównej
wartości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa wartości zamienianych
nieruchomości. Wartość określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego za pomocą reguł
wyartykułowanych w przepisach prawa. W przepisach tych ustalono sposoby określania
wartości nieruchomości. Uwzględnienie „rzeczywistej wartości lokalu” polega na tym, że
rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową nieruchomości jako jej najbardziej
prawdopodobną cenę, możliwą do pozyskania na rynku, ustaloną z uwzględnieniem cen
transakcyjnych. Warto również zaznaczyć, że zgłaszane wcześniej uwagi co do stanu
technicznego sutereny były już przekazywane rzeczoznawcy majątkowemu co oznacza, że
były wzięte pod uwagę. Rozdysponowanie każdej nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego poprzedza indywidualna „wycena”
nieruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Sugerowanie
zlecenia wykonania kolejnego operatu szacunkowego wyłącznie w celu uzyskania elementu
opłacalności zamiany przez właścicieli lokalu jest prawnie i gospodarczo nieuzasadnione.
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142/15

143/15

144/15

Jerzy
Milewski

korzyści osiąganych
przez GPEC sp. z o.o.

Jerzy
Milewski

korzyści osiąganych
przez Saur Neptun
Gdańsk S.A.

7.05.15

Anna
Kołakowska

kolektora łączący
Jezioro Pusty Staw z
Martwą Wisłą

11.05.15

7.05.15

Od 2004 roku udziałowcami Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
(GPEC) są Stadtwerke Leipzig GmbH (SWL) oraz Miasto Gdańska (GMG). Obecnie udział w
kapitale zakładowym Spółki wynosi odpowiednio: 83,66% SWL i 16,34% GMG. Przychody ze
sprzedaży GPEC za rok 2014 wyniosły 399,1 mln zł. Za pakiet 43.734 udziałów, stanowiący
74,99 % kapitału zakładowego SWL zapłacił 183.848.114,52 zł. SWL zobowiązał się także do
gotówkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 60.000.000,00 zł. Zobowiązanie
to zostało w całości, w zakreślonym umową terminie, wykonane. SWL zobowiązał się, że
GPEC zainwestuje w ciągu 10 lat tj. w okresie 2004r. – 2013r. co najmniej 383.500.000,00 zł,
co GPEC wykonał z nadwyżką inwestując łącznie 422.470.387,00 zł (wzrost o około 39 mln
zł). Ponadto Związki Zawodowe GPEC zawarły w dniu 25.04.2003 roku z SWL Pakiet Praw i
Gwarancji Socjalnych dla Pracowników GPEC dotyczący gwarancji zatrudnienia od 2 do 7 lat
w zależności od stażu pracy i wzrostu wynagrodzeń. Transfer know-how: Zgodnie z § 5.17
Umowy Sprzedaży Udziałów GPEC zawartej w 2004 roku pomiędzy GMG a SWL, SWL
zobowiązał się udostępnić GPEC know-how w zakresie: metodologii szkolenia, metodologii w
zakresie rozwoju zasobów ludzkich, systemów informatycznych, metodologii w zakresie
zagadnień finansowych, a także danych marketingowych oraz dostępu do rynku. Transfer
know-how w tym zakresie odbywał się w latach 2004-2013.W latach 2005-2014 Spółka nie
ponosiła opłat za używanie znaków towarowych tzw. royalty fee oraz opłat dla SWL/spółki
zależnej/powiązanej za zarządzanie. W latach 2013-2014 Spółka GPEC ponosiła opłaty
związane z usługami informatycznymi na rzecz Stadwerke Leipzig na kwotę łączną 37,3 tys.
zł. Koszty te związane były głównie z obsługą systemu informatycznego na potrzeby
sporządzenia corocznej konsolidacji ksiąg rachunkowych.
Do odpowiedzi załączono tabelę w której przedstawiono wypłacone dewidendy od roku 20052014 oraz wskazano zakupione licencje na specjalistyczne programy informatyczne.
Zamawianie usług i towarów w SNG SA odbywa się według sformalizowanych procedur
wewnętrznych dotyczący wyboru wykonawcy. Zakupy odbywają się w formie przetargów
ogłaszanych w prasie, a wyborem ofert zajmuje się powołana do tego celu komisja. Wydział
Gospodarki Komunalnej posiada procedury określone na podstawie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie, z którymi Prezydent
Miasta, sprawdza czy taryfa i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i
weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Zakupy z tytułu „usług
technicznych”, również podlegały kontroli w trakcie weryfikacji wniosku taryfowego pod
względem celowości ich poniesienia.
Kolektora łączący Jezioro Pusty Staw z Martwą Wisłą nie istnieje. Pusty Staw jest obiektem
bezodpływowym, położonym na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg i Zieleni, łącznie
z okolicznymi lasami komunalnymi. We wskazanej lokalizacji istnieje jedynie kolektor
deszczowy na ul. Stryjewskiego, służący odwodnieniu drogi, eksploatowany w imieniu Gminy
przez Gdańskie Melioracje Sp. z .o.o oraz odwodnienie terenu " Pasanilu" należące do
właściciela terenu.
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połączenia Wyspy Stogi
z Wyspą Sobieszewską 11.05.15
oraz utworzenie
szlaków turystycznych
z centrum Gdańska do
ujścia Wisły

Ze względu na istniejący tor wodny prowadzący przez Martwą Wisłę i Wisłę Śmiałą nie
planuje się wykonania mostu ani przeprawy na wysokości Górek Zachodnich, łączącego
Wyspę Stogi z Wyspą Sobieszewską. Konstrukcja taka biorąc pod uwagę bliskość wyjścia
na Zatokę Gdańską ograniczałaby w sposób znaczący ruch żeglugowy i portowy. Uchwałą Nr
XLVII/1049/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 2013-12-16 przyjęta została Strategia Realizacji
Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR). W Studium ustalona została
hierarchizacja i zróżnicowanie funkcjonalne poszczególnych odcinków podsystemu tras
głównych. Strategia obejmuje przede wszystkim realizację brakujących elementów wskazanej
w STeR sieci tras głównych oraz uzupełniające ją wybrane trasy zbiorcze wraz infrastrukturą
rowerową oraz organizacją ruchu na ulicach w ich sąsiedztwie. Trasa rowerowa wzdłuż
Martwej Wisły stanowić mogła by jedynie element rekreacyjny, w związku z czym nie była
analizowana w SR STeR jako inwestycja priorytetowa dla wzrostu ruchu rowerowego w
Gdańsku. W związku z powyższym nie ma obecnie planów realizacji trasy rowerowej wzdłuż
Martwej Wisły. Gmina Miasta Gdańska przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego realizować będzie fragment międzynarodowego szlaku rowerowy wokół Bałtyku
R-10. Trasa zostanie wyznaczona wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego na Wyspie
Sobieszewskiej, drogą wojewódzką 501 do Przejazdowa i dalej wzdłuż ul. Elbląskiej w
kierunku Gdańska. Trasa realizowana ma być w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020.
Z uwagi na znaczną długość linii brzegowej Wyspy Stogi oraz dużą liczebność działek wzdłuż
rzeki znajdujących się w rękach prywatnych rozpatrywane są jedynie lokalne remonty
nabrzeży. Z uwagi na fakt, że omawiany teren obejmuje morskie wody wewnętrzne Urząd
Morski w Gdyni planuje wykonanie w najbliższych latach następujących remontów: Nabrzeża
Retmanów o długości ok. 900 mb, Nabrzeża Szyprów o długości ok. 382 mb oraz 2 odcinki
Nabrzeża Flisaków na Martwej Wiśle.

inwestycji
przemysłowych na
wyspie Stogi

Miasto nie realizuje, a więc i nie planuje konkretnych inwestycji przemysłowych, natomiast
stwarza możliwie korzystne warunki do inwestowania. Wyspa Stogi stanowi w przeważającej
części teren portu morskiego w Gdańsku i organem pierwszej instancji w sprawie pozwoleń
na budowę jest wojewoda (nie prezydent). Prawie cały obszar Wyspy Stogi pokryty jest
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które szczegółowo określają
przeznaczenie terenów – w tym granice obszarów przeznaczonych pod funkcje
przemysłowe. Wycinka drzew na terenie lasu jest możliwa jedynie po spełnieniu wymogów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach. Ograniczenie dostępu do
lasów może nastąpić jedynie poprzez rozwój funkcji portowo- składowo-przemysłowych
wyznaczonych w miejscowym planie; z planu miejscowego widać, że takiej kolizji nie ma.
Ewentualna likwidacja bunkrów (objętych ochroną konserwatorską) możliwa jest jedynie po
uzyskaniu zgody właściwego konserwatora zabytków. Wskazane zagadnienia zostaną
przedyskutowane w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska.
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remontu torowiska na
Stogach na ul.
Nowotnej,
Stryjewskiego i
Budzysza

wpisanie do
harmonogramu
remontu chodników na
2016 rok

11.05.15

11.05.15

Remont i przebudowa torowisk w ciągu ul. Stryjewskiego, Nowotnej oraz Budzysza zostanie
uwzględniony w kolejnym etapie realizowania Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.
Program modernizacji infrastruktury tramwajowej realizowany jest sukcesywnie. Kolejny etap
zostanie wdrożony w momencie zapewnienia źródeł finansowania, w tym pochodzących ze
środków zewnętrznych. Planuje się realizację zadania w trakcie bieżącej pespektywy
finansowania UE na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy remontu i przebudowy infrastruktury
tramwajowej zostanie ustalony na etapie prac projektowych w oparciu o potrzeby, posiadane
środki oraz przyjęte standardy
Został sporządzony wykaz chodników przewidzianych do remontu (w programie Modernizacji
chodników w Gdańsku) w 2016 roku. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do realizacji
wyczerpuje limit środków finansowych przewidzianych przez Miasto do wydatkowania na ten
cel w 2016 r. Polecono umieścić remont chodników na ulicach: Chodkiewicza i Dworskiej w
planie remontów chodników przewidzianych do realizacji w 2017 roku. Remont chodnika na
przystanku tramwajowym w ciągu ul. Mazurskiej (przy posesji nr 23/25) zostanie ujęty w
wykazie zadań przewidzianych do realizacji przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2016
roku w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

wyrównanie
nawierzchni na wybiegu 11.05.15
dla psów w Nowym
Porcie na tzw. Placu
Przyjaciół

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku, aby uporządkował wskazany wybieg a w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie obciążył wykonawcę tej usługi
karami umownymi. Z wyjaśnień przekazanych przez ZDiZ w Gdańsku wynika, że wybieg dla
psów objęty jest przez tę jednostkę całorocznym utrzymaniem. Utrzymanie to obejmuje:
powierzchniowe oczyszczanie terenu wybiegu ze śmieci np. papierów, folii, butelek,
opakowań itp., z częstotliwością co dwa dni. wygrabienie całej powierzchni raz na tydzień - w
okresie gdy na wybiegu nie zalega śnieg, z wywozem nieczystości na wysypisko miejskie,
zasypanie dołów wykopanych przez psy - na bieżąco w trakcie każdego sprzątania;
opróżnianie pojemników na psie odchody - w trakcie każdego sprzątania, a w okresie
zimowym (XII-II) – co najmniej raz w tygodniu, bieżące uzupełnianie torebek na psie odchody
w pojemnikach, przeznaczonych do tego celu, oczyszczanie na bieżąco oraz mycie w miarę
potrzeb ławek, koszy i tablic informacyjnych znajdujących się na wybiegu, naprawę
zamknięcia furtek. Z przekazanych przez ZDiZ informacji wynika również, że wybieg w ww.
lokalizacji cieszy się dużą popularnością i jego intensywne użytkowanie może przyczyniać się
do pozostawiania przez psy wykopanych dołów w okresach pomiędzy dniami wyznaczonymi
do prowadzenia prac porządkowych na wybiegu.

ustalenie
zleceniodawcy działań 11.05.15
polegających
na
oznaczeniu
kilkuset
drzew
na
terenie

Oznakowane drzewa rosną na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.
Znakowanie na rosnącym tam drzewostanie nie zostało zlecone przez służby miejskie. Do
Referatu Ochrony Zabytków WAUiOZ nie wpłynął też wniosek o wydanie pozwolenia na
usunięcie drzew w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków jakim jest Rejon
Szańca Zachodniego. Wskazane działania są bezprawne, teren ten został objęty
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budowę
sieci 13.05.15
elektroenergetycznej,
gazowej, wodociągowej
na obszarze Miasta
Gdańska

wzmożonym monitoringiem w celu zapobiegnięcia ewentualnej, nielegalnej wycinki drzew.
Straż Miejska została zobowiązana do intensyfikacji działań w zakresie utrzymania porządku i
ograniczenia aktów wandalizmu na tym terenie.
Udostępnienie informacji dot. wydanych pozwoleń na budowę możliwe jest wyłącznie w
zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wydział Urbanistyki
Architektury i Ochrony Zbytków wydaje średnio rocznie ok 3000 decyzji o pozwoleniu na
budowę . Wśród nich są decyzje dotyczące wyłącznie elementów infrastruktury technicznej
takich jak: sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe, ale również
dotyczące obiektów kubaturowych , z którymi są związane sieci służące ich obsłudze. Jedna
czwarta z wydawanych rocznie decyzji na budowę sieci elektroenergetycznej, gazowej,
wodociągowej wynosi około 9000 decyzji (750 decyzji x12 lat), które należy poddać analizie w
celu uzyskania oczekiwanych informacji. W odniesieniu do wskazania nr działek i obrębów
,jedna decyzja może dotyczyć kilku lub kilkudziesięciu nieruchomości powodując tym samym,
iż ilość wskazanych informacji tj. działek z numerami obrębów i numerów ksiąg wieczystych
może osiągnąć wartość kilkudziesięciu tysięcy. Przetworzenie tak ogromnej informacji
mogłoby doprowadzić do „paraliżu” funkcjonowania organu.

procesu sprawdzania
kandydatów
w 13.05.15
wyborach
do
rad
dzielnic

Każdy kandydat na radnego dzielnicy, oprócz podania swoich danych w zgłoszeniu,
wyrażeniu zgody na kandydowanie, składa także oświadczenie z którego wynika iż nie jest:
radnym Miasta Gdańska, zatrudniony/a w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, zatrudniony/a na
stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Miasta, zatrudniony/a na stanowisku zastępcy
kierownika jednostki organizacyjnej Miasta, skazany/a prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe. Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach
Pomocniczych w Gdańsku, przed sporządzeniem protokółu rejestracji sprawdza czy kandydat
na radnego jest ujęty w stałym rejestrze wyborców dzielnicy, w której kandyduje. Natomiast,
kandydaci na radnych dzielnic nie są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym i nie
składają oświadczenia o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej. Miejska
Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku występuje do Krajowego
Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność kandydata, w przypadku powzięcia
wiadomości o ewentualnej jego karalności (np. zgłoszenia przez innego kandydata). Zasady
postępowania związane ze zgłaszaniem kandydatów na radnych dzielnic są podobne jak dla
kandydatów na radnych miasta. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy kandydaci na
radnych miast składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczają
iż posiadają prawo wybieralności. Prawo wybieralności oznacza między innymi, że kandydat:
stale zamieszkuje na obszarze miasta w którym kandyduje, jest wpisany do stałego rejestru
wyborców właściwego dla danego miasta, nie jest skazany prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
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przyznania dotacji dla
Gdańskiego
Klubu 18.05.15
Sportowego „Korsarz”
na XII Międzynarodowy
Puchar
Bałtyku
w
koszykówce dziewcząt i
chłopców

Drogi dojścia do przystanków tramwajowych oraz Szybkiej Kolei Miejskiej (przystanek
Gdańsk-Politechnika) objęte zostały już częściowo monitoringiem wizyjnym, na tyle, na ile
pozwalały na to środki finansowe. Aktualnie we wskazanym rejonie funkcjonują trzy kamery
obrotowe i 4-ry stacjonarne. Obraz z tych kamer dochodzi do studia lokalnego
zlokalizowanego w Komisariacie III Policji. Przejście tunelowe w kierunku ul. Twardej,
przewidziane jest do instalacji monitoringu wizyjnego, jak również drugie przejście w tym
rejonie w kierunku ul. Reja. Tunele te według danych Policji należą do niebezpiecznych
miejsc i każdorazowo przy planowaniu służb prewencyjnych, poddawane są one cyklicznym
patrolom. Szacowany koszt rozbudowy monitoringu tej lokalizacji, wynosić winien około 90100 tys. zł. w latach 2016 - 2017 priorytetem w rozbudowie miejskiego monitoringu wizyjnego
będzie przeniesienie studia lokalnego z aktualnej siedziby Komisariatu II Policji przy ul.
Piwnej, do nowej lokalizacji tego Komisariatu przy ul. Wiesława. Wymagać to będzie
zbudowania nowego studia oraz nowych łączy światłowodowych, do podłączenia wszystkich
istniejących kamer z rejonu Starówki i Dolnego Miasta do nowego Komisariatu. Stąd
wszystkie środki planowane na rozbudowę monitoringu w w/w latach przeznaczone będą na
realizację w/w przedsięwzięcia.
GKS Korsarz nie określił precyzyjnie miejsca w którym umieści informację o turnieju. W
ofercie złożonej dnia 19 grudnia 2013 roku klub podał następujące strony internetowe, na
których miała się ukazać wiadomość o organizacji turnieju: PZKosz, ŚKM, Gdansktown,
trójmiasto.pl. W sprawozdaniu z wykonania imprezy GKS Korsarz nie dołączył stosownych
materiałów (tzw. zrzutu z ekranu). Informacji o turnieju nie ma także na podanych stronach:
www.gkskorsarz.com, www.pzkosz.pl, znajdują się tam tylko ogłoszenia zachęcające do
udziału w turnieju, a nie o wydarzeniu jakim miał być turniej tzn. kto brał w nim udział, kto
wygrał itp. Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji na Puchar Bałtyku edycji 2014
dostarczone zostały blisko 2 miesiące po terminie. Rozliczenie dotacji zostało dokonane dnia
15 grudnia 2014 r. co dokumentuje druk rozliczenia zadania „Międzynarodowy Puchar
Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców”. Wcześniej tj. dnia 23 października 2014 r.
beneficjent dotacji złożył niekompletny druk rozliczenia, następnie dostarczył dnia 19
listopada 2014 r. korektę rozliczenia. Następnie aż do dnia 15 grudnia 2014 r. dokumenty
związane z rozliczeniem zostały dostarczone. Gdański Klub Sportowy Korsarz wnioskował o
aneks dotyczący zmiany terminu turnieju z miesiąca czerwca na miesiąc wrzesień i otrzymał
stosowną akceptację. Nigdy nie wnioskował o zmianę miejsca turnieju. W ofercie
konkursowej z dnia 19 grudnia 2013 r. podał cztery miejsca rozgrywania turnieju, są to hale
przy ulicy: Kołobrzeskiej, Srebrniki, Subisława i Meissnera. Gdański Klub Sportowy Korsarz
nie sygnalizował nigdy kłopotów z miejscem rozegrania turnieju (w załączeniu kserokopia
dokumentów). Organizacja imprez sportowych jest zadaniem statutowym Gdańskiego Klubu
Sportowego Korsarz. Klub organizując imprezy sportowe działa we własnym imieniu i na
własną odpowiedzialność, tym samym organizacja „Pucharu Bałtyku” należy do wyłącznej
decyzji klubu. „Współpraca pozostawia wiele do życzenia” została opisana w piśmie nr BPSI.0003.1.111.2015 z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz powyżej.
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Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska wydanej w oparciu o postanowienie z dnia
30 kwietnia, działka nr 1193/4, położona w Gdańsku, obręb Osowa została podzielona na
działki o numerach 1193/17 - 1193/19. Czynności geodezyjne związane z podziałem zostały
zakończone, a działki powstałe w wyniku podziału ujawniono w ewidencji gruntów. Obecnie
prowadzone jest dalsze postępowanie w zakresie nabycia działek stanowiących pas ulicy
Letniskowej od użytkownika wieczystego nieruchomości – Polskich Kolei Państwowych S.A.

156/15

Magdalena
Olek

budynku
przy
ul. 19.05.15
Stryjewskiego 23 w
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Przeprowadzana regularnie przez służby techniczne Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych SZB, ocena obiektu potwierdza iż nie występuje zagrożenie związane
z bezpieczeństwem jego użytkowania. Jednocześnie protokoły kontroli okresowych wskazują
na potrzebę realizacji szeregu robót związanych również z estetyką zewnętrzną ale przede
wszystkim zapobiegających degradacji substancji budynku. W budynku użytkowanych jest 11
lokali dla których łączny miesięczny przypis wynosi niespełna 20 tys. zł. Jednocześnie
wysokość zadłużenia na kontach lokali użytkowych wraz z odsetkami wynosiła na koniec
kwietnia 2015r. ponad 11 tys. zł. Generalny remont obiektu wymaga realizacji następujących
robót: remontu stropodachu z dociepleniem, wykonania izolacji przeciwwilgociowej,
ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien, wymiany drzwi wejściowych, remontu
schodów zewnętrznych tarasu, przemurowania kominów, modernizacji c.o., wymiany
instalacji wod.-kan., wymiany wlz oraz tablic licznikowych. Szacunkowy koszt
przeprowadzenia tych prac określa się na kwotę 1.080 tys. zł W planie remontów GZNK SZB
na rok 2015 powyższe prace nie są ujęte. Z uwagi na znaczny ich zakres, obiekt ten ujęty
został w planach remontowych na dalsze lata. Na bieżąco usuwane są awarie i realizowane
mniejsze naprawy w ramach środków konserwacyjnych. Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych SZB został zobowiązany do ustalenia priorytetów remontowych dla
przedmiotowego budynku i podjęcie działań celem ich sukcesywnej realizacji.
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Remont i przebudowa torowisk w ciągu ul. Stryjewskiego, Nowotnej oraz Budzysza zostanie
uwzględniony w kolejnym etapie realizowania Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.
Program modernizacji infrastruktury tramwajowej realizowany jest sukcesywnie. Kolejny etap
zostanie wdrożony w momencie zapewnienia źródeł finansowania, w tym pochodzących ze
środków zewnętrznych. Planuje się realizację zadania w trakcie bieżącej pespektywy
finansowania UE na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy remontu i przebudowy infrastruktury
tramwajowej zostanie ustalony na etapie prac projektowych w oparciu o potrzeby, posiadane
środki oraz przyjęte standardy.

Magdalena
Olek

uczynienia plaży na
Stogach atrakcyjniejszą
i dostępniejszą dla
posiadaczy psów

158/15

19.05.15

19.05.15

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdańska - nie zabrania wprowadzania zwierząt na plażę. W
związku z powyższym, przy aktualnym stanie prawnym Gminy Miasta Gdańska posiadacze
psów mogą korzystać z plaży ze swoimi pupilami bez ograniczeń.
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159/15

Piotr
Czauderna

braku miejsc
parkingowych w okolicy
dwóch głównych
gdańskich szpitali:
COPERNICUS I UCK

19.05.15

W kwestii dodatkowego oznakowania zakazu zatrzymywania się na ul. Pohulanka nie ma
możliwości ustawienia tablic informujących o zakazie. Sam znak stanowi wystarczającą
informację, że postój pojazdu za znakiem jest zabroniony. Należy również zaznaczyć, że
przepisy dotyczące oznakowania dróg nie przewidują ustawiania dodatkowych tablic
informujących o możliwości zakładania blokady. Parafia Chrystusa Króla planuje budowę
parkingu przy ul. Pohulanka, co znacznie zwiększy liczbę miejsc postojowych. Natomiast, z
uwagi na ograniczoną liczbę miejsc postojowych na stadionie oraz dużą odległość dojścia do
ul. Smoluchowskiego przy znacznej różnicy poziomów, rozwiązanie to nie jest możliwe do
zrealizowania. Poszerzenie końcowego odcinka ul. Smoluchowskiego w chwili obecnej nie
jest możliwe do zrealizowania ze względu na ograniczone środki finansowe gminy.

160/15

Piotr
Czauderna

likwidacji graffiti przy ul. 19.05.15
Na
Piaskach
oraz
Kowalskiej

Za stan elewacji budynku bezpośrednio odpowiada jego właściciel. Na terenie Głównego i
Starego Miasta są to w większości budynki wspólnot mieszkaniowych. Za niszczenie elewacji
poprzez umieszczanie na nich graffiti ukarać można jedynie sprawcę, który zostanie
zatrzymany w czasie wykonywania malunku lub proceder utrwalony na nagraniach z
monitoringu pozwala na identyfikację sprawcy. Szkodę musi zgłosić właściciel nieruchomości
do Straży Miejskiej lub na Policje .Likwidacja graffiti leży po stronie właściciela budynku, a na
terenie Głównego i Starego Miasta wykonanie robót musi być uzgodnione z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Obecnie Miasto Gdańsk przygotowuje specjalny program
zabezpieczania parterów elewacji budynków na terenie Głównego i Starego Miasta za
pomocą specjalistycznych farb ochronnych antygraffiti. Projekt oparty o finansowe wsparcie
wspólnot mieszkaniowych będzie koordynowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Gdańska ds. Śródmieścia, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Możliwe jest zastosować farby systemu traconego (oparte na wosku, zmywalne razem z
warstwą zabrudzeń i wymagające każdorazowej ponownej aplikacji) ale również farby
systemu trwałego (syntetyczne, odporne na wielokrotne zmywanie i nie wymagające zbyt
często ponownej aplikacji).

161/15

Jaromir
Falandysz

przejścia dla pieszych
przy skrzyżowaniu ulic
Brzegi i Podmiejskiej

21.05.15

Zarząd Dróg i Zieleni wykonuje prace w zakresie drogowego oznakowania poziomego
zgodnie z przyjętym harmonogramem, raz w roku kalendarzowym, w ramach wiosennoletniego odtwarzania znaków poziomych. Odmalowanie oznakowania poziomego na ulicy
Podmiejskiej-w tym na skrzyżowaniu z ulicą Brzegi w Gdańsku, przewidziane jest w okresie
1÷07.06.2015 r.

162/15

Magdalena
Olek

wiaty śmietnikowej przy 21.05.15
ul. Stryjewskiego 3 na
Stogach

Prolongata terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 02.06.2015r.
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163/15

Dorota
Dudek

21.05.15
słupków
uniemożliwiających
parkowanie na trawniku
przy ul. Bergiela i ul.
Płockiej

W ciągu ul. Bergiela na odc. od ul. Porębskiego do ul. Świętokrzyskiej po stronie w/w
zieleńca, obowiązuje zakaz wyrażony znakiem drogowym B-36 „zakaz zatrzymywania się”,
służby miejskie podejmując interwencje w tym miejscu, powinny nakładać na kierowców
mandaty karne, za niestosowanie się do w/w znaku drogowego. Problem niszczenia zieleńca
przy ul. Płockiej 1 jest znany, dlatego podjęta została decyzja o wykonaniu w w/w miejscu
chodnika, w celu przedłużenia istniejącego ciągu pieszego, który umożliwi mieszkańcom
dojście do garaży i zatoki postojowej. W chwili obecnej, piesi w tym miejscu poruszają się po
jezdni, co zagraża ich bezpieczeństwu. Przewidywany termin realizacji robót to 2016r.

164/15

Anna
Kołakowska

procedur
poprzedzających
budowę pomnika

22.05.15

Wznoszenie pomników w Gdańsku następuje na wniosek zainteresowanej osoby prawnej lub
fizycznej, albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, po podjęciu
uchwały przez Radę Miasta Gdańska. Wnioski opiniuje, powołana zarządzeniem Prezydenta,
Komisja ds. pomników i tablic pamiątkowych. Wniosek powinien zawierać:
- wskazanie dokładnej lokalizacji planowanego pomnika — wyrys z mapy ewidencyjnej w
skali 1:1000, wypis z rejestru gruntów,
- zgodę właściciela terenu (w przypadku terenów stanowiących własność Miasta Gdańska
administratorem jest najczęściej Zarząd Dróg i Zieleni, rzadziej Gdański Zarząd
Nieruchomości Komunalnych),
- opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków bądź Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (w zależności od lokalizacji) na temat proponowanej lokalizacji
obiektu,
- w uzasadnionych wypadkach opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa,
- dokładne określenie patrona, któremu dany obiekt jest poświęcony,
- projekt koncepcyjny, wizualizację bądź szkic koncepcji pomnika,
- określenie właściciela i opiekuna przyszłego obiektu pomnikowego,
- podanie szacunkowego kosztu i źródeł finansowania.
Komisja wielokrotnie zwracała uwagę, że dobrą praktyką powinno być, by projekt pomnika
przeznaczonego do ekspozycji w przestrzeni publicznej był wyłoniony w drodze konkursu;
Komisja rozpatruje wnioski minimum jeden raz w ciągu kwartału. Wnioski pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję, po akceptacji Prezydenta zostają przekazane do Rady Miasta
Gdańska w celu podjęcia stosownej uchwały.

165/15

Łukasz
Hamadyk

28.05.15
prawdopodobnego
niedotrzymania terminu
odbudowy
Hali
Brzegowej w Brzeźnie

Spółka Strandhalle nie występowała do Urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę Hali
Plażowej na nieruchomości położonej przy ulicy Zdrojowej 5. Nieruchomość ta
jest w posiadaniu użytkownika wieczystego Spółki Strandhalle, która nie wnosi do tut. Urzędu
należnych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z powyższym Miasto posiada
kilka wyroków sądowych w sprawie o zapłatę należności, a za bieżący rok jeśli opłata nie
wpłynie, również skierowany będzie pozew do sądu o zapłatę. Dodać należy, że sytuację w
zakresie egzekwowania długów utrudnia fakt, że zarówno struktura własnościowa Spółki, jak i
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obrót udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu ulega zmianom. Ewentualne
sądowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego wiązałoby się z ryzykiem przejęcia
przez Miasta w całości lub w części zobowiązań zabezpieczonych stosownym wpisem
hipoteki w Księdze Wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Użytkownik
wieczysty ma prawo swobodnie zagospodarować nieruchomość, jednak pod warunkiem
realizacji inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Brzeźno – Hala Plażowa w mieście Gdańsku, (zatw. Uchwałą RMG Nr LVI/1301/14 z dnia
28.08.2014r.), jak również nie ma obowiązku informowania Urzędu o zawieranych umowach
dotyczących zamiarów i sposobu inwestowania. Urząd nie posiada żadnych umów
inwestycyjnych zawartych z aktualnym użytkownikiem wieczystym tj. spółką Strandhalle, jak
również harmonogramu prac.
166/15

Beata
Dunajewska

remontu i doposażenia 26.05.16
szkoły Podstawowej nr
16 ul. Ubocze

Obecnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 prowadzony jest kompleksowy remont
obejmujący termomodernizację na łączną kwotę 4.186 tys. złotych i niestety w tym roku nie
ma możliwości wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac. Remont łazienek i korytarzy
będzie uwzględniony w kolejnych latach. Na dzień dzisiejszy bowiem nie ma możliwości
jakichkolwiek deklaracji inwestycyjno-remontowych z uwagi na trwające prace nad zakresem
rzeczowym programów operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus. 15
maja 2015 roku zakończył się okres zbierania danych do prognozy wydatków bieżących na
lata 2016-2018 i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 na 2016 rok zaplanowała zwiększenie
budżetu o 6000 zł jedynie w pozycji zakup pomocy dydaktycznych, co w praktyce oznacza,
że w ramach planu będzie mogła dokonać zakupu komputerów i tablic multimedialnych.
Pozycja pozostałych środków trwałych nie została zwiększona czyli Dyrektor szkoły nie
przewiduje zakupu ławek i szafek. Jeżeli szkoła wystąpi do organu założycielskiego o
sfinansowanie zakupu tablic multimedialnych w 2015 roku to istnieje realna szansa
otrzymania dodatkowych środków na ten cel.

167/15

Marek
Bumblis

Znajdująca się przy ul. Kamienna Grobla lipa została usunięta ze względu na zagrożenie
jakie stwarzała dla ruchu kołowego oraz pieszego.

168/15

Anna Wirska

usunięcie uschniętego 26.05.15
drzewa
przy
ul.
Kamienna Grobla
26.05.15
wystawy dla
niewidomych „ zakłóca
zabytkowy wystrój”

Miasto dostrzega wyraźną potrzebę kontynuowania i rozwijania działań mających na celu
przybliżanie osobom niewidomym i słabo widzącym świata za pośrednictwem działań typu
wystawa „Prosimy dotykać eksponatów” w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Działania
te najlepiej z obecnie dostępnych technicznych rozwiązań zapewniają realizację idei
przybliżania osobom niepełnosprawnym percepcji świata materialnego w tym urbanistyki,
architektury i sztuki. Są one realizowane w porozumieniu oraz z pełną rekomendacją
Polskiego Związku Niewidomych. Równocześnie spełniają także funkcję integracyjną
pomiędzy osobami niewidzącymi i niedowidzącymi a osobami widzącymi, które dzięki
obcowaniu z grafiką dotykową są w stanie lepiej odczuć sposób percepcji osób z
dysfunkcjami wzroku. Stojąc na stanowisku zawartym powyżej mam nadzieję, że pomiędzy
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środowiskiem muzealników a konserwatorów zabytków uda się wypracować rozsądny
i praktyczny kompromis pozwalający na dalszą realizację jakże potrzebnych wystaw
umożliwiających poznawanie przez osoby niepełnosprawne świata za pośrednictwem grafiki
dotykowej. Prezydent Miasta Gdańska popiera tego typu rozwiązanie i jest jego gorącym
rzecznikiem.
Do odpowiedzi załączono informację Muzeum Historycznego Miasta Gdańska odnośnie jego
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach poprzednich oraz plany działań w tym
zakresie na najbliższy okres.
169/15

Marek
Bumblis

przyłączenie chodników 28.05.15
przy
ul.
Powalnej,
Mostek i Wygon do
programu modernizacji
chodników

170/15

Beata M.
Wierzba

braku zejścia na
Wyspie Spichrzów dla
wózków inwalidzkich i
dziecięcych

28.05.15

171/15

Beata
Dunajewska

2.06.15

172/15

Beata
Dunajewska

problemów z
odwodnieniem w
rejonie przystanku
autobusowego na ul.
Nadwiślańska
(pętla)
przedłużenia podestu
dla niepełnosprawnych
na plaży na Wyspie
Sobieszewskiej

173/15

Jarosław
Gorecki

zaniedbanego i
rozwalającego się
sklepu przy ul. Wita
Stwosza i Obrońców
Westerplatte

2.06.15

Został sporządzony wykaz chodników przewidzianych do remontu (w programie Modernizacji
chodników w Gdańsku ) w 2016 roku. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do realizacji
wyczerpuje limit środków finansowych przewidzianych przez Miasto do wydatkowania na ten
cel w 2016 r., polecono umieścić remont chodników przy ul. Powalnej, Mostek i Wygon w
planie remontów chodników przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

2.06.15
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174/15

Jarosław
Gorecki

budowy chodnika
( Wita Stwosza/
Tetmajera)

2.06.15

175/15

Jacek W.
Teodorczyk

Doliny Radości na
terenie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego

2.06.15

176/15

Emilia
Lodzińska

remontu placu zabaw w
dzielnicy Młyniska

4.06.15

177/15

Beata
Dunajewska

wpisania do
harmonogramu
remontu chodników na
2017 rok

4.06.15

178/15

Wojciech
Błaszkowski

sprzątnięcia i
utrzymania porządku w
tunelu pod Al. Żołnierzy
Wyklętych i ul.
Reymonta

8.06.15
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179/15

Beata
Dunajewska

wprowadzenia w
sezonie letni większej
ilości autobusów
„ przegubowych”

8.06.15

180/15

Beata
Dunajewska

poprawy
bezpieczeństwa na
ul. Turystycznej

8.06.15

181/15

Beata
Dunajewska

poprawy
bezpieczeństwa na
drodze rowerowej na
ul. Wyzwolenia

8.06.15
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