Interpelacje RMG – 17 grudnia 2015 r. (kadencja 2014 – 2018)
364/15

Łukasz Hamadyk

usunięcia lub naprawy
niszczejących latarni przy ul.
Wyzwolenia
naprawy werandy w budynku
mieszkalnym przy ul. Wilków
Morskich 16A

27.11.15

365/15

Łukasz Hamadyk

366/15

Łukasz Hamadyk

naprawy dachu i ocieplenia
budynku mieszkalnego przy
ul. Na Zaspę 25A

27.11.15

367/15

Łukasz Hamadyk

rozwiązania problemu
potrójnych progów
zwalniających przy ul.
Szafarnia

27.11.15

368/15

Marek Bumblis

wykonania ciągu pieszego
wzdłuż Nowej Motławy, na
odcinku między ul. Toruńską
a Przyokopową

27.011.15

27.11.15

Demontaż słupów wraz z oprawami Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB ujmie w
planie remontów na rok 2016, a wykonanie będzie uzależnione od posiadanych środków
finansowych.
Zgodnie z opracowanym na zlecenie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB
orzeczeniem, stan techniczny werandy kwalifikuje ją do rozbiórki. Budynek przy ul. Wilków Morskich
16A, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zakwalifikowany jest jako
obiekt o wartościach kulturowych z wymogiem zachowania historycznego charakteru oraz detalu
architektonicznego. GZNK SZB otrzymał odmowę wydania pozwolenia na rozbiórkę werandy z
zaleceniem wykonania projektu technicznego jej odtworzenia. GZNK SZB szacuje koszt realizacji
robót w tym budynku na ok 250 tys. Zł, obecnie nie posiada środków, które mogłyby zostać
przeznaczone na ten cel. Źródło finansowania prac remontowych stanowią wpływy z czynszów od
najemców lokali komunalnych, nie zapewniają one jednak GZNK SZB możliwości realizowania robót
we wszystkich budynkach.
Zakres remontu jest bardzo duży i wymaga wysokich nakładów finansowych. Koszt wykonania
izolacji oraz docieplenia budynku oszacowany został przez Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych SZB na 160 tys. zł, remont dachu wraz dobudową przewodów kominowych na ok 150
tys. zł. Realizacja prac wymaga uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ponieważ budynek
zakwalifikowany jest jako obiekt o wartościach kulturowych z wymogiem zachowania historycznego
charakteru oraz detalu architektonicznego. Przed przystąpieniem do remontu zlecić należy
orzeczenie o stanie technicznym konstrukcji dachu oraz projekt budowlano-architektoniczny w celu
pozyskania pozwolenia na budowę. GZNK SZB wystąpił do Biura Konserwatora Zabytków z
wnioskiem o wydanie wstępnej opinii co do możliwości wykonania w budynku Na Zaspę 25A
docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji ścian fundamentowych oraz remontu dachu ceramicznego i
dobudowy przewodów kominowych. Zaplanowanie terminu realizacji prac możliwe będzie po
pozyskaniu pozwolenia na budowę oraz zapewnieniu lokali zastępczych na czas remontu.
Pozostałe prace zostały wpisane do rejestru potrzeb remontowych GZNK SZB, a ich realizacja
nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na ten cel.
W chwili obecnej trwają działania zmierzające do przebudowy elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Niezależnie od ww. działań, Zarząd Dróg i Zieleni jako zarządca ul. Szafarnia wszczął
postępowanie wyjaśniające, jednakże z uwagi na fakt, iż monitoring miejski nie obejmuje swoim
zasięgiem tej części ulicy Szafarnia ustalenie podmiotu który wykonał tą nielegalną przebudowę
może być utrudnione.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wpisać budowę ciągu pieszego do programu Modernizacji
chodników – edycja 2018. Lista zadań w zakresie remontu i budowy chodników zgłoszonych do
realizacji w latach 2016 -2017 wyczerpuje limit środków finansowych przeznaczonych przez Miasto
na remonty i budowę chodników, realizacja zadania może nastąpić w 2018 roku.
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369/15

Beata Jankowiak

przeznaczenia środków na
remont Domu Sąsiedzkiego
Piecki - Migowo

27.11.15

370/15

Beata Jankowiak

utwardzenia ulicy Myśliwskiej
(odcinek od ul. Piekarniczej
do ul. Kartuskiej)

27.11.15

371/15

Beata Jankowiak

remontu ulicy Jaworowej

27.11.15

372/15

Łukasz Hamadyk

zamontowania monitoringu w
Parku Oruńskim

01.12.15

Pomieszczenia objęte są umową najmu zawartą pomiędzy Miastem reprezentowanym przez
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB, a NZOZ „Przychodnia Morena” Sp. z o.o. Nie
ma przeciwskazań dla udzielenia zgody dla NZOZ na podnajem lub użyczenie pomieszczeń z
przeznaczeniem na utworzenie Domu Sąsiedzkiego. NZOZ Morena nie jest zainteresowany
wyłączeniem pomieszczeń z zawartej z Miastem umowy najmu, zatem okres i warunki
udostępnienia ww. pomieszczeń strony powinny uzgodnić we własnym zakresie, w tym warunki
dotyczące sfinansowania kosztów przystosowania pomieszczeń do zaplanowanej funkcji. Udzielając
Najemcy zgody na podnajem lub użyczenie części zajmowanych pomieszczeń, objętych umową
najmu, Miasto każdorazowo zaznacza, że zgoda taka wydawana jest na warunkach czynszowych
obowiązujących Najemcę. W przypadku zgody na podnajem pomieszczeń objętych umową najmu
Miasto, jako wynajmujący co do zasady nie ponosi kosztów remontu lub przystosowania
pomieszczeń do funkcji zaplanowanych przez podnajemcę. Warunkiem złożenia wniosku o środki
finansowe na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, dofinansowanie zajęć, itp. jest zakończenie
procedury dotyczącej uzyskania tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane
zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie.
Remont odcinka ulicy został uwzględniony w planie remontowym Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
w 2016 roku.
Mimo wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla
zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Jaworowej w Gdańsku” nie udało się
rozpocząć realizacji zadania, ze względu na brak środków w budżecie Gdańska. W ramach
inwestycji, obok budowy kanalizacji deszczowej przewidywano budowę nawierzchni drogowej,
chodników, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zielenią w pasie drogowym. Koszt
omawianych robót wyceniono na kwotę 6.0 mln zł. Ze względu na brak planów dot. realizacji ul.
Jaworowej, do rozważenia pozostaje współfinansowanie budowy przez mieszkańców i deweloperów
lub tryb Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Kwestia możliwości zmiany oznakowania przed
wjazdem na ul. Jaworową, zostanie przekazana do Zarządu Dróg i Zieleni z poleceniem
rozpoznania sprawy trudności komunikacyjnych oraz znalezienia miejsc postojowych dla pojazdów,
parkujących na ul. Jaworowej w Gdańsku.
W rejonie tym aktualnie nie ma zamontowanych kamer miejskiego monitoringu wizyjnego, ani
zbudowanej infrastruktury teletechnicznej, która umożliwiłaby szybką instalację punktów
kamerowych. Objęcie parku miejskim monitoringiem wizyjnym wymaga zaprojektowania
i zbudowania od podstaw kablowej instalacji zasilającej oraz magistrali światłowodowej. Dokonano
wstępnego rozpoznania możliwości budowy monitoringu wizyjnego w Parku Oruńskim, dzieląc go na
dwa zadania. W zadaniu pierwszym - monitoringiem objęte zostałyby aleje spacerowe w rejonie
pierwszego
oczka
wodnego
i
placu
zabaw
dla
dzieci
oraz
zieleniec
z pomnikiem Tatara. Koszt tej inwestycji wynosiłby ok. 150 tys. zł. Do realizacji zadania drugiego 2

373/15

Łukasz Hamadyk

naprawy fragmentu
chodnika, przy ulicy Bajki
oraz przystanku
tramwajowego przy ul.
Siennickiej
przycięcia gałęzi na odcinku
drogi od ul. Cygańska Góra
do ul. Sobieskiego oraz
poprawy oznakowania ul.
Cygańska Góra

01.12.15

374/15

Emilia Lodzińska

375/15

Beata Dunajewska

modernizacji ul. Nowotnej

01.12.15

376/15

Beata Dunajewska

01.12.15

377/15

Beata Dunajewska

przywrócenia przystanku
autobusowego przy ul.
Władysława IV/ Na Zaspę
uzupełnienia odpowiedzi na
interpelację nr 321/15
(dot. wyburzenia budynku
przy ul. Władysława IV)

01.12.15

01.12.15

obejmującego swoim zasięgiem drugie oczko wodne oraz aleje spacerowe i drogę dojścia do
osiedla Orunia Górna, należałoby zaplanować kwotę ok. 150-200 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 podłączenia wszystkich istniejących kamer z rejonu Starówki i
Dolnego Miasta do nowego Komisariatu. Wszystkie środki planowane na rozbudowę monitoringu w
w/w latach przeznaczone będą na realizację tego przedsięwzięcia.
Chodnik jest zlokalizowany na działce będącej we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Miasto nie może angażować własnych środków finansowych na realizację zadań na terenach nie
będących jego własnością. Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do wystąpienia do PKP
S.A. o poprawę stanu technicznego nawierzchni chodnika.
Ciąg komunikacyjny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi
łącznik pomiędzy ulicami: Smoluchowskiego i Cygańską Górą, projektowany jako tzw. Medyków.
Grunty pomimo, iż zostały zakwalifikowane jako droga, nie posiadają wyznaczonego administratora.
Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do poprawy istniejącego oznakowania pionowego poprzez
wprowadzenia znaków A-5 „skrzyżowanie dróg”, znakami P-14 stosowanymi do skrzyżowań
równorzędnych oraz do uporządkowania zieleni. Termin wykonania oznakowania poziomego
uzależniony jest od warunków pogodowych, prace związane z przycięciem zieleni zrealizowane
zostaną do końca listopada bieżącego roku.
W Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska trwa obecnie procedura związana z wyłonieniem
wykonawcy dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Zakres opracowania obejmuje: przebudowę ulicy Nowotnej od skrzyżowania z ul. Kruczą do pętli
autobusowej przy plaży łącznie z pętlą oraz przebudowę słupa trakcyjnego przy wjeździe na pętle
Pasanil. Wybrany w postępowaniu wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej będzie
miał czas do końca marca 2016r. Realizacja ulicy Nowotnej przewidziana jest na II kwartał 2016
roku.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku przeniesienie przystanku autobusowego dla linii 148,
188 ze skrzyżowania ul. Władysława IV i Strajku Dokerów do poprzedniej lokalizacji tj. do rejonu
skrzyżowania ul. Władysława IV i Na Zaspę. Przystanek zostanie przeniesiony w dniu 30.11.2015 r.
Wyrokiem sądu z dnia 23 stycznia 2008 roku nakazano pozwanym opuszczenie i opróżnienie lokalu
przy ulicy Władysława IV 8 w Gdańsku ustalając, że pozwanym przysługuje prawo do lokalu
socjalnego. W dniu 20.10.2015 roku wydano propozycję zapoznania się z położeniem i stanem
technicznym lokalu socjalnego nr 12 przy ulicy Strajku Dokerów 8 w Gdańsku, która jednak nie
została przyjęta. Została przygotowana oferta zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 3 przy
ulicy Rzeźnickiej 43 w Gdańsku. W przypadku odmowy dobrowolnego przyjęcia oferty, Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych, SZB w Gdańsku skieruje ww. wyrok sądu do realizacji przez
komornika sądowego. Budynek przy ul. Władysława IV 8, położony jest w granicach zabytkowego
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378/15

Andrzej Kowalczys

możliwości udziału
przedstawicieli Gdańska w
debacie o przyszłości Europy
podczas międzynarodowego
spotkania w Strasburgu

01.12.15

379/15

Emilia Lodzińska

02.12.15

380/15

Anna Kołakowska

wykonania remontu przejścia
dla pieszych oraz przejazdu
rowerowego przy przystanku
tramwajowym „Kościuszki”
użyczenia i wynajmu na
preferencyjnych warunkach
lokali dla organizacji
pozarządowych

381/15

Anna Kołakowska

modernizacji boiska przy
Szkole Podstawowej nr 65 w
Gdańsku

3.12.15

3.12.15

zespołu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanego do Rejestru Zabytków
Województwa Pomorskiego decyzją Wojewody z dnia 8 czerwca 1982 roku. Jest on oznaczony jako
obiekt o wartościach kulturowych i jego rozbiórka najprawdopodobniej nie będzie możliwa.
Miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza na tym terenie funkcję mieszkaniowo-usługową. Po
wykwaterowaniu użytkowników w oparciu o opinię Konserwatora Zabytków podjęta zostanie
decyzja co do dalszych losów budynków.
Zgodnie z kalkulacją, udział gdańskiej delegacji w wymaganej przez organizatora minimalnej liczbie
10 osób wyniósłby ok. 25 tys. zł. Koszt mógłby być pokryty ze środków projektowych, w ramach
finansowania zewnętrznego. Nie jest możliwe, by na wydarzenie organizowane w maju 2016 r.
pozyskać środki z programu Erasmus+. W przypadku organizacji wyjazdu delegacji województwa
pomorskiego np. przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, istnieje możliwość
pokrycia kosztów uczestnictwa dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Remont nawierzchni przejścia zostanie uwzględniony w planie remontowym Zarządu Dróg i Zieleni
w Gdańsku w 2016 roku (z przewidywanym terminem realizacji w II kw.). Do tego czasu staraniem
ZDiZ w Gdańsku będą wykonywane niezbędne, doraźne naprawy nawierzchni w miejscach
mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania
zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska
na strefy czynszowe z dnia 13 stycznie 2005r., podmiotom nie prowadzącym działalności
zarobkowej, przeznaczających uzyskiwane dochody na ich działalność statutową przyznane zostało
uprawnienie do wynajmu lokali użytkowych z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu. W
odniesieniu m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji działających w sferze pożytku publicznego,
przy wynajmie stosuje się stawkę czynszu w wysokości 10% stawki bazowej. Dla podmiotów
posiadających status organizacji pożytku publicznego ustalona została preferencyjna stawka
czynszu najmu w wysokości 5% stawki bazowej. Wyboru przyszłych najemców dokonuje Prezydent
Miasta Gdańska na podstawie ofert złożonych przez oferentów. W przypadku złożenia ofert najmu
danego lokalu przez więcej niż jednego oferenta, wyboru przyszłego najemcy tego lokalu dokonuje
Prezydent Miasta Gdańska, po uzyskaniu opinii właściwej merytorycznie Komisji Rady Miasta
Gdańska. W załączeniu zestawienie podmiotów, których oferty nie zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku zakończonego postępowania bezprzetargowego i zestawienie podmiotów, których wnioski
o użyczenie lokalu zostały negatywnie rozpatrzone w latach 2013-2015.
W celu usystematyzowania sposobu realizacji boisk przyszkolnych na terenie Miasta Gdańska
powstała lista rankingowa boisk przewidzianych do realizacji w latach 2015-2016 zawierająca 13
pozycji, ze względu na ograniczone środki finansowe Miasta nie wszystkie obiekty zostaną
zrealizowane w powyższym terminie. Na aktualnej liście Priorytetów Inwestycyjnych z kilkunastu
pozycji wybrane do realizacji zostało 5 pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
zapełniania braków infrastruktury sportowo - rekreacyjnej. Miasto w sierpniu 2014 roku pozyskało
dokumentację projektową na wykonanie boiska, której koszt wyniósł ok. 33 tys zł. Szacunkowe
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382/15

Andrzej Kowalczys

poprawienia bezpieczeństwa 3.12.15
pieszych na przejściu przy ul.
Świętokrzyskiej

383/15

Beata Dunajewska

4.12.15

384/15

Marek Bumblis

zamknięcia procedury
eksmisji z lokalu
zastępczego przy ul.
Wolności 13
sprzedaży lokalu przy ul.
Długie Ogrody 51 na rzecz
najemców.

385/15

Andrzej Kowalczys

uniemożliwienia parkowania
na trawniku wokół parkingu
przy ul. Okopowej

7.12.15

386/15

Jacek Teodorczyk

usunięcia uschniętego
drzewa

9.12.15

4.12.15

koszty inwestycji kształtują się na poziomie 2 000 000,00 zł, co stanowi kwotę kilkukrotnie wyższą
niż standardowe koszty realizacji boisk w innych lokalizacjach. Dokumentacja swoim zakresem
rzeczowym oprócz modernizacji boiska obejmuje m. in. wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z
bramami wjazdowymi, które spełniają wymogi przeciwpożarowe. Realizacja boiska wraz z
niezbędną infrastrukturą nie została zaplanowana w roku 2016 ze względów ekonomicznych. Miasto
wykonało szereg inwestycji mających na celu poprawę warunków kształcenia w Szkole
Podstawowej nr 65 w Gdańsku. W roku 2014 za ok. 240 tys. zł został wykonany nowoczesny plac
zabaw dla dzieci, obecnie na terenie placówki trwają prace termomodernizacyjne, których koszt
wynosi 1 800 tys zł.
Przejście odtworzone zostanie w pierwszej kolejności, po ustąpieniu warunków zimowych, przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Tablica informacyjna zostanie zdemontowana do dnia
13 grudnia br. Przejścia dla pieszych przez ul. Świętokrzyską jak i przez ul. Wieżycką są oświetlone
oraz wyposażone w sygnalizację świetlną pracującą w cyklu całodobowym. Wykonane zostaną w
przyszłym roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg, miejscowe naprawy ubytków nawierzchni
jezdni powstałych w wyniku eksploatacji ulic.
W celu rozwiązania problemu mieszkańców budynku przy ulicy Wolności 13, GZNK SZB w Gdańsku
sporządził wniosek egzekucyjny w przedmiocie wykonania wyroku sądu o eksmisję, komornik
sądowy wyznaczył eksmisję na dzień 5 kwietnia 2016 roku.
Najemcy mieszkania przy ul. Długie Ogrody 51 zamieszkują na podstawie umowy najmu zawartej
21.01.2013 r. Lokal ten został przydzielony z powodu wykwaterowania z wcześniej zajmowanego
lokalu przy ul. Cementowej 9. Na podstawie przeprowadzonego w 2013 r. postępowania
wyjaśniającego ustalono, że są właścicielami nieruchomości: handlowo-usługowej przy ul. Limbowej
12 w Gdańsku, która posiada zezwolenie budowlane na wykonanie części mieszkalnej, w
miejscowości Mściszewice trzech działek sklasyfikowanych w części jako użytki rolne i w części jako
tereny mieszkaniowe oraz trwającej budowy budynku mieszkalnego o powierzchni około 180 m².
Lokal mieszkalny zajmowany przez zainteresowanych położony w budynku przy ul. Długie Ogrody
51 został wyłączony ze sprzedaży. Zostanie ponownie przeprowadzone postępowanie dotyczące
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez zainteresowanych oraz zostanie podjęta decyzja o
wyłączeniu lub sprzedaży lokalu.
W chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące budowy wielopoziomowego parkingu, który
rozwiąże problem niezgodnego z przepisami postoju pojazdów w tym rejonie miasta. Polecono
Straży Miejskiej objęcie ul. Okopowej szczególnym nadzorem w ramach prowadzonych działań
prewencyjnych i zdyscyplinowanie kierowców do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
Przekazano informacje o procedurze otrzymania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz na
wykonanie zabiegów, które zapobiegną wywróceniu się drzewa. Na wykonywanie cięć
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387/15

Beata Jankowiak

powstania domu
sąsiedzkiego na terenie
dzielnicy Jasień
utwardzenia i oświetlenia
głównej alei cmentarza
komunalnego w Nowym
Porcie
wykonania badań poziomu
zanieczyszczenia oraz
wykonania deptaka wraz z
oświetleniem w Nowym
Porcie

9.12.15

388/15

Łukasz Hamadyk

389/15

Beata Dunajewska

390/15

Jerzy Milewski

zamieszczenia interpelacji i
zapytań radnych na stronie
Biuletynu Informacji
Publicznej

16.12.15

391/15

Piotr Borawski,
Beata Jankowiak,
Emilia Lodzińska,
Adam Nieroda,
Magdalena Olek,
Agnieszka
Owczarczak,
Przemysław Ryś,
Beata Wierzba

możliwości rozszerzenia
grupy osób uprawnionych do
bezpłatnych przejazdów
środkami gminnego
transportu zbiorowego o
dawców szpiku kostnego

14.12.15

9.12.15

9.12.15

pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew nie jest wymagane zezwolenie Prezydenta. W przypadku
obumarłego drzewa koronę można skrócić do bezpiecznej wysokości w celu wyeliminowania
zagrożenia.
Obiekt stanowi własność prywatną i nie znajduje się w zasobie lokali użytkowych, stanowiących
własność Miasta. Miasto nie posiada w swoim zasobie lokali użytkowych, usytuowanych w rejonie
Gdańsk Jasień w celu uruchomienia Domu Sąsiedzkiego.
Na Cmentarzu Św. Jadwigi w Nowym Porcie planowana jest w II kwartale 2016 r. kontynuacja
utwardzenia głównej alei cmentarnej oraz dwóch alei bocznych. W celu poprawy bezpieczeństwa na
cmentarzu, zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do rozpoznania możliwości montażu
dodatkowego punktu świetlnego na budynku kaplicy cmentarnej.
W styczniu 2016r. zlecone zostanie opracowanie programu zawierającego zakres badań mających
na celu ustalenie aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego terenu byłej
bazy paliw PKN ORLEN – Szańca Zachodniego. Uzyskane wyniki będą podstawą do sporządzenia
projektu planu remediacji. Planowany termin opracowania programu – marzec 2016r. Rozpoczęto
rozmowy z Zarządem Morskim Portu Gdańsk, który ma w planie pozyskać dofinansowanie unijne na
przebudowę nabrzeży, również w rejonie, który przylega do Szańca Zachodniego. Nowy Port został
wskazany w roku 2015 w raporcie „Delimitacji Obszarów zdegradowanych” jako obszar priorytetowy
do objęcia dalszymi działaniami rewitalizacyjnymi, w związku z czym Miasto jest zainteresowane
współpracą z podmiotami działającymi w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego i
deklaruje wsparcie zarówno osobowe jak i organizacyjne w ramach zaplanowanych działań.
Na stronie informacyjnej Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się wykaz złożonych interpelacji i
zapytań. W związku z pracami technicznymi przez pewien okres czasu wykazy nie były dostępne na
stronie internetowej. W chwili obecnej są dostępne pod adresem: http://bip.gdansk.pl/radamiasta/Interpelacje-i-zapytania,a,41198. W uzgodnieniu z Szefami Klubów została podjęta decyzja,
iż interpelacje i zapytania nie będą umieszczane w pełnym zakresie między innymi ze względu na
konieczność anonimizacji.
Istnieją dwie grupy dawców szpiku kostnego:
 potencjalni dawcy szpiku kostnego zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych
Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, których jest ponad 870 000 (rejestracja w
tym rejestrze nie oznacza, że dana osoba zostanie dawcą) oraz
 rzeczywiści dawcy szpiku kostnego, których w całej Polsce jest obecnie ok. 9 000 osób, a w
samym województwie pomorskim ok. 900 osób.
Rocznie w Polsce przeprowadza się ok. 1 000 przeszczepów szpiku.
W przypadku gdyby uprawnienia do bezpłatnych przejazdów otrzymali jedynie rzeczywiści dawcy
szpiku z całej Polski, do szacunków przyjmując liczbę dawców z województwa pomorskiego
korzystających z biletów okresowych, to roczna utrata dochodów w budżecie Miasta Gdańska
mogłaby wynieść ponad 1 mln złotych. W związku z przyjętą przez samorządy zrzeszone w
Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (MZKZG) zasadą stosowania
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Anna Wirska

budowy Pogotowia
Socjalnego przy ulicy
Srebrniki

14.12.15

ujednoliconych przepisów porządkowych i zasad taryfowych, propozycja rozszerzenia grupy osób
uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego o dawców
szpiku kostnego, zostanie zaprezentowany na forum MZKZG celem konsultacji. Pomysł
rozszerzenia katalogu uprawnień do bezpłatnych przejazdów – mimo szczytnego celu
promocyjnego – ciągnie za sobą konsekwencję zmniejszonych wpływów ze sprzedaży biletów do
wszystkich budżetów samorządów współfinansujących (na podstawie porozumień międzygminnych)
funkcjonowanie komunikacji ZTM.
Decyzja o budowie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku w nowej lokalizacji
przy ul. Srebrniki zapadła w 2012 roku. Zdecydowano, że zrealizowane zostaną dwie inwestycje:
„Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych
oraz NZOZ Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ MONAR w Gdańsku”. W
okresie podejmowania decyzji i rozpoczęcia realizacji inwestycji Osiedle Pomarańczowe nie istniało.
Realizowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami nie było możliwe. Obecnie nie jest
prowadzona żadna procedura zmiany planu dla terenu. W latach 2013 i 2014 zrealizowano pierwszą
cześć inwestycji to znaczy adaptację budynku i pomieszczeń NZOZ MONAR w Gdańsku. W drugiej
kolejności zrealizowano adaptację i remont pomieszczeń na potrzeby Punktu EdukacyjnoTerapeutycznego prowadzonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 oraz Fundację FOSA.
Budowa Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych jest ostatnim etapem inwestycji. W
nawiązaniu do głosów sprzeciwu wyrażonych przez część mieszkańców Osiedla Pomarańczowego
przekazano pismo do Wspólnoty Mieszkaniowej Srebrniki 7, Komitetu Protestacyjnego oraz
wszystkich mieszkańców Osiedla Pomarańczowego, w którym szczegółowo wyjaśniono zadania
Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych i przedstawiono chronologię wydarzeń podjętych w
celu wybudowania nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, przy
ul. Srebrniki 9. W dniu 2 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Osiedla
Pomarańczowego i Radnych Miasta Gdańska. Na spotkaniu omówiono i przedstawiono
szczegółowo chronologię wydarzeń związaną z budową placówki. Ustalono, że mieszkańcy osiedla
na oddzielnym spotkaniu ze służbami mundurowymi wypracują wspólnie propozycję zwiększenia
bezpieczeństwa wokół Pogotowia Socjalnego (m.in. monitoring, zasadzenie dodatkowych drzew,
postawienie wiaty przy wejściu do placówki). W załączeniu chronologia wydarzeń dotycząca
przygotowania do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu lokali na potrzeby Pogotowia
Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.
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Adam Nieroda

miejskiego programu
zdrowotnego „Zaszczep się
przeciwko grypie, a będziesz
cieszył się jesienią życia”

16.12.15

394/15

Piotr Walentynowicz

legalności znaków
drogowych przy ul.
Słowackiego 27

16.12.15

395/15

Dorota Dudek

znaku drogowego na al.
Żołnierzy Wyklętych

16.12.15

396/15

Marek Bumblis

dokończenia oświetlenia
ulicy Niepołomickiej

16.12.15

397/15

Łukasz Hamadyk

22.12.15

398/15

Beata Dunajewska,
Aleksandra Dulkiewicz,
Żaneta Geryk,
Teresa Wasielewska,
Bogdan Oleszek,
Jarosław Gorecki,
Marek Bumblis,
Lech Kaźmierczyk,
Piotr Dzik,
Wojciech Błaszkowski,

budowy ekranu
akustycznego na wysokości
ul. Filaretów
szczepień HPV

Program realizowany jest od wielu lat i zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
odbiorców. Bezpłatnymi szczepieniami objętych było w 2014 roku 4 754 gdańskich seniorów,
w 2015 roku około 5 000. (szczegółowe sprawozdanie z realizacji wszystkich programów polityki
zdrowotnej za 2015 rok będzie przedstawione w marcu 2016 roku). Profilaktyka skierowana jest do
seniorów po 65 roku życia, mieszkających na terenie Miasta ze szczególnym wskazaniem lekarskim
do szczepienia dla osób, które znajdują się w grupie ryzyka. Realizatorzy programu, zgodnie z
zawartą umową, zobowiązani są do: przekazywania we własnym zakresie potencjalnym odbiorcom
programu informacji o jego prowadzeniu w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w inny
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie, w którym program jest realizowany, zamieszczenia na
terenie placówki w której realizowany jest program w sposób widoczny w miejscu ogólnodostępnym
graficznej informacji, że realizowany program finansowany jest w całości ze środków
Zamawiającego.
Oznakowanie stanowi konsekwencję organizacji ruchu ustanowionej przed przejęciem tej drogi
przez służby miejskie. Przekazano Zarządowi Dróg i Zieleni przeprowadzenie szczegółowej analizy i
podjęcie decyzji dotyczącej znaku drogowego.
Lustro drogowe zamontowane zostało w dniu 14.12.2015r. Montaż znaku informującego o
możliwości skrętu w prawo nastąpił w ramach bieżącej inwentaryzacji oznakowania w ciągu całej Al.
Żołnierzy Wyklętych (zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu).
Wybudowanie oświetlenia ulicznego jest zadaniem inwestycyjnym, wymagającym uprzednio
opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i
pozwoleń - w tym pozwolenia na budowę. Program budowy oświetlenia ulicznego Miasta Gdańska
na lata 2016-2017 nie uwzględnia rozbudowy oświetlenia ul. Niepołomickiej. Polecono Zarządowi
Dróg i Zieleni w Gdańsku ujęcie budowy oświetlenia w następnej edycji programu po roku 2017.
Program budowy oświetlenia jest realizowany w poszczególnych latach w zależności od dostępnych
limitów inwestycyjnych.

22.12.15
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Wojciech Stybor,
Andrzej Kowalczys,
Mirosław Zdanowicz
399/15

Beata Wierzba

400/15

Andrzej Kowalczys

401/15

Emilia Lodzińska

402/15

Beata Dunajewska

403/15

Beata Dunajewska

404/15

Andrzej Kowalczys

405/15

Łukasz Hamadyk

406/15

Jacek Teodorczyk

407/15

Piotr Czauderna

408/15

Piotr Czauderna

wyjaśnienia złego
zabezpieczania budowy
firmy DEKPOL przy ul.
Toruńskiej
cofnięcia nakazu eksmisji
przez Prezydenta
montażu oświetlenia w
przejściu tunelowym na ul.
Sochaczewskiej

22.12.15

utwardzenia ul. Łęgi na
Olszynce
wpisania do harmonogramu
remontów ulic i chodników
na Przeróbce

24.12.15

zamalowania graffiti na
murze oporowym wzdłuż
cmentarza komunalnego
przy ul. Łostowickiej
zabezpieczenia zabytkowego
Domu Zdrojowego przed
wykupem przez prywatne
podmioty
drugiego etapu remontu ul.
Goplańskiej
możliwości odpracowania
zaległości czynszowych w
postaci godzin zleconych na
rzecz miasta
ustanowienia ruchu
dwukierunkowego w ul.
Konwalii

24.12.15

22.12.15
24.12.15

24.12.15

24.12.15

24.12.15
24.12.15

24.12.15
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409/15

Łukasz Hamadyk

410/15

Beata Dunajewska

411/15

Jerzy Milewski

412/15

Jerzy Milewski

413/15

Emilia Lodzińska

414/15

Emilia Lodzińska

415/15

Łukasz Hamadyk

416/15

Łukasz Hamadyk

417/15

Anna Kołakowska

418/15

Anna Kołakowska

419/15

Andrzej Kowalczys

zmiany z umieszczaniem
kandydatów w wyborach do
Rad Dzielnic, polegającej na
losowym przydziale
numerów na liście
zmian w komunikacji do i z
Nowego Portu
udzielonych pożyczek przez
Miasto, jednostki
organizacyjne oraz podmioty
gospodarcze
funkcjonowania schroniska
dla bezdomnych zwierząt
przy ul. Przyrodników 14
objęcia dzieci
przedszkolnych bezpłatną
opieką logopedyczną
iluminacji wiaduktu nad
torami kolejowymi wzdłuż
Alei Żołnierzy Wyklętych
zamontowania tablic SIP na
przystankach autobusowych
przy ulicach Gościnnej i
Sandomierskiej w dzielnicy
Orunia – Św. Wojciech Lipce
niedziałającego monitoringu
na placu Ks. Prałata Jana
Gustkowicza
naprawy chodnika przy ul.
Kormoranów na Stogach
przydziału lokalu
mieszkalnego z zasobów
komunalnych
ponownego rozpatrzenia
interpelacji nr 385/15

24.12.15

28.12.15
28.12.15

28.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15

30.12.15
30.12.15
30.12.15
30.12.15
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