Interpelacje RMG – 28 września 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

187/17

189/17

190/17
191/17

192/17

Wnioskodawca

Mateusz
Skarbek;
Agnieszka
Owczarczak;
Beata
Jankowiak;
Emilia
Lodzińska,
Magdalena Olek;
Piotr Borawski;
Adam Nieroda;
Przemysław Ryś
Jarosław Gorecki

W sprawie

Termin
odpowiedzi

wyznaczenia przejścia
naziemnego na wysokości
Bramy Wyżynnej

1.09.17
przedłuż
ono
termin
do
22.09.17

umożliwienia dzierżawy
działek 54/3; 54/5; 54/6,
54/7 położonych w Oliwie

5.09.17

Odpowiedź

Rozpoczęto prace określające uwarunkowania związane z wytyczeniem naziemnego przejścia przy Bramie Wyżynnej.
Przyjęto 2 założenia brzegowe jako podstawę przyszłego funkcjonowania przejścia: musi ono obsługiwać przystanki
tramwajowe oraz musi zostać zachowana ich dwustanowiskowość (możliwość zatrzymania 2 tramwajów jeden za drugim). W
oparciu o te założenia przygotowano wstępną koncepcję lokalizacji i kształtu przejścia, która została przedstawiona Radnym.
Jednocześnie, do końca stycznia 2018 r., GZDiZ przeprowadzi szczegółowe analizy wpływu nowego przejścia na
komunikację publiczną oraz ruch indywidualny i dopiero wtedy zapadnie ostateczna decyzja dotycząca przejścia naziemnego
przy Bramie Wyżynnej. Zakładając, że wyniki analiz wskażą, że skutki będą możliwe do zaakceptowania, rozpoczną się prace
projektowe. Wstępne koszty inwestycji szacowane są na 600-800 tys. zł (sygnalizacja świetlna, zmiany geometryczne,
ewentualne kolizje z siecią uzbrojenia).

Działki nr: 54/3, 54/5, 54/6 i 54/7, obręb 12 przy ul. Grottgera 30A stanowią własność Skarbu Państwa. Na podstawie
postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2015r wniosek użytkowników garaży o stwierdzenie
zasiedzenia przedmiotowych nieruchomości został prawomocnie oddalony. Wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa możliwe
jest na okres do 3 lat, bez zgody Wojewody Pomorskiego, po przeprowadzeniu procedury dzierżawnej. Kolejna umowa, w tym
również sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, wymaga zgody Wojewody Pomorskiego wydanej w formie zarządzenia.
Obecnie nie jest prowadzone postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Wojciech
usunięcie nierówności w
7.09.17 Naprawa nawierzchni jezdni na przejściu dla pieszych przez ul. Mickiewicza (w rejonie skrzyżowania z ul. Kubacza) zostanie
Błaszkowski
nawierzchni ul. Mickiewicza
wykonana do 8 września 2017 r.
Łukasz Hamadyk usunięcia wraku auta
11.09.17 Policja i Straż Miejska może usunąć pojazdy pozostawione na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, bez
z podwórka przy ul. Siennej
tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że nie są używane. Straż Miejska we współpracy z Policją i Gdańskim
12H
Zarządem Nieruchomości Komunalnych podejmowała interwencję w marcu 2016 i maju 2017 r. Mimo prób nawiązania
kontaktu z właścicielem pojazdu pozostawionego przy ul. Siennej 12H, nie udało się go zmusić do usunięcia samochodu, ze
względu na ciągłą zmianę miejsca zamieszkania. Ryzykowne jest usuwanie czyjejś własności na podstawie przepisów o
odpadach, ponieważ nie ma pewności co do statusu pojazdu. Problem nie ma jasnego rozwiązania prawnego, które
jednoznacznie umożliwiłoby podjęcie interwencji.
Łukasz Hamadyk ustawienia słupków lub
11.09.17 W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań ulicy Wyzwolenia z ulicami ks. Góreckiego i Krzywą zostaną ustawione słupki
krawężników zębatych
wygradzające. Zespół ds. Zarządzania Ruchem oraz Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeanalizują możliwości zastosowania
wzdłuż płotu cmentarza
najbardziej efektywnych rozwiązań na całym chodniku wzdłuż ogrodzenia cmentarza parafialnego. Zaproponowane
przy ul. Wyzwolenia
rozwiązanie fizycznie wyeliminuje możliwość parkowania na chodniku, ale spowoduje, że w okresach zwiększonego nasilenia
dojazdów odwiedzających cmentarz, pojazdy szukające możliwości zaparkowania będą zajmować wszystkie sąsiednie ulice i
chodniki, w miejscach gdzie utrudnienia tego typu byłyby jeszcze bardziej dokuczliwe niż na ulicy Wyzwolenia. W celu
zachowania priorytetu ruchu pieszego wymienione jednostki przeanalizują możliwość rozwiązania w postaci pasa
postojowego z częściowym wykorzystaniem chodnika z odpowiednim oznakowaniem drogowym (jak w strefach płatnego
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193/17
194/17

195/17

196/17
197/17

198/17

199/17

200/17

201/17

parkowania). W przypadku, gdyby taka organizacja ruchu nie przyniosła oczekiwanych rezultatów kolejnym krokiem byłoby
uzupełnienie jej słupkami wygradzającymi.
Jerzy Milewski
projektu mpzp Matemblewo 11.09.17 Przedstawiono wyjaśnienia do opisanego stanu faktycznego oraz udzielono szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania.
rejon ul. Karskiego
Piotr Czauderna dalszych działań Miasta po 12.09.17 Miasto obecnie jest na etapie negocjacji z ZHP dot. możliwości zorganizowania na Wyspie Sobieszewskiej Europejskiego
odrzuceniu kandydatury na
Zlotu Skautów w 2020 roku oraz na etapie analizowania niezbędnych inwestycji. Budżet, jaki Miasto przeznaczy na jedną lub
organizatora skautowego
dwie imprezy zależy od ustalonych szczegółów, które zostaną przekazane na piśmie. Koszty Miasta poniesione do
Jamboree 2023
31.07.2017 r. - łącznie 2 925 393 zł, w tym:
− przygotowanie utwardzonej drogi w Miasteczku – 167 284 zł;
− wsparcie organizacji Jamboree – 2 272 375 zł;
− wsparcie pracy Sekretariatu Jamboree w Gdańsku – 176 627 zł;
− program społeczny – 309 107 zł;.
Pan Zbigniew Nowak oraz spółka POLAN nie osiągną żadnych korzyści wynikających z organizacji imprez harcerskich.
Marek Bumblis
odtworzenia napisu na
11.09.17 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni usunął pozostałość po napisie na pomniku, ostatnie 2 litery zostały zabezpieczone. W
pomniku Marii Konopnickiej
najbliższym czasie zlecone zostanie odtworzenie napisu MARIA KONOPNICKA na pomniku, w sposób chroniący przed
dalszą dewastacją.
Marek Bumblis
wykonanie koszenia wokół 12.09.17 Teren wokół budynku przy ul. Fundacyjnej 9 został skoszony 31 sierpnia 2017 r.
budynku Fundacyjna 9
Piotr Czauderna umów zawartych przez
15.09.17 Prolongata terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 5 października 2017 r.
Miasto ze spółkami z
udziałem Miasta i ich
kosztów w latach 2016 r. i
2017 r.
Łukasz Hamadyk naprawy nawierzchni ulicy 15.09.17 Część jezdni wewnętrznej przy ul. Wyzwolenia 21 stanowi dojazd do garaży mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych
wewnętrznej przy
budynków Wyzwolenia nr 17, 19 i 21. Obowiązek utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym spoczywa na
ul. Wyzwolenia 21
właścicielach nieruchomości, na rzecz których ma miejsce służebność. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników polecono
Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni wykonanie incydentalnie naprawy nawierzchni jezdni poprzez likwidację wyrw
w nawierzchni, w terminie do końca września br.
Jarosław Gorecki remontu nawierzchni na
15.09.17 Remont infrastruktury tramwajowej w ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Bażyńskiego do ul. Obrońców Westerplatte wraz
skrzyżowaniach Wita
z przejazdami przez tory tramwajowe jest uwzględniony w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Realizacja
Stwosza/Żeromskiego; Wita
zadania uzależniona jest od pozyskania środków UE. Do tego czasu polecono Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni
Stwosza/Derdowskiego
wykonywanie napraw jezdni w sąsiedztwie torów tramwajowych w miejscach potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu
użytkowników ruchu. W terminie do 22.09.2016 r. zostanie wykonany kompleksowy przegląd stanu technicznego nawierzchni
przejazdów.
Łukasz Hamadyk nadania imienia „Gazety
Gdańskie” ulicy, ronda,
skweru, parku lub innych
Jarosław Gorecki egzekwowania opłat od
parkujących w strefie

15.09.17 Wniosek zostanie przekazany do Komisji Kultury i Turystyki Rady Miasta Gdańska.

15.09.17 Pobór opłaty może odbywać się wyłącznie na drogach publicznych na wyznaczonych miejscach postojowych. Odcinek
ul. Wąsowicza od połączenia z ul. Wita Stwosza do Szkoły Podstawowej nr 35 nie jest zakwalifikowany do żadnej z kategorii
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płatnego parkowania w ul.
Wąsowicza przy
skrzyżowaniu z ul. Wita
Stwosza i w ul. Kaszubskiej

202/17

203/17

204/17

205/17

206/17

207/17

Jarosław Gorecki naprawy chodnika na
skrzyżowaniu ul. Wita
Stwosza/Derdowskiego
(przy kiosku)
Łukasz Hamadyk odbudowy spalonego
budynku – siedziby klubu
sportów walki Corpus Gym
w Brzeźnie
Piotr Czauderna działań miasta w związku z
kandydaturą Gdańska jako
organizatora Skautowego
Jamboree

dróg publicznych, a ponieważ ul. Wąsowicza jest ulicą dwukierunkową, wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia
szkoły zawęziłoby jej przekrój do jednego pasa ruchu. W pobliżu zespołu biurowego OBC znajduje się znak zakazu
zatrzymywania. Polecono Straży Miejskiej zintensyfikowanie działań w tym rejonie, łącznie z zakładaniem blokad na koła
samochodów. Końcowy odcinek ul. Kaszubskiej w rejonie budynków Grunwaldzka 478 i 480 nie ma wyodrębnionego pasa
drogowego, więc nie jest drogą publiczną. Trwają procedury związane z jego wyodrębnieniem i objęciem strefą płatnego
parkowania. GZNK we współpracy z GZDiZ przeanalizuje możliwość dostosowania dzikiego parkingu na działce 165/14 do
potrzeb parkingowych.
15.09.17 Po zakończeniu robót związanych z budową sieci gazowej, chodnik został naprawiony staraniem i na koszt Pomorskiej Spółki
Gazownictwa.

19.09.17 Na potrzeby klubu sportowego Corpus Gym przeznaczono lokal użytkowy przy ul. Racławickiej 17, który posiada dużą salę,
kilka mniejszych pomieszczeń administracyjnych i węzeł sanitarny. Z przedstawicielem klubu odbyło się spotkanie, po którym
skierowano pisemną ofertę dotyczącą lokalu.

19.09.17 W Światowej Konferencji Skautowej w Baku brało udział ponad 160 państw. Głosowanie nad wyborem miejsca było tajne,
więc nie wiadomo, jak rozłożyły się głosy. Rząd Korei Południowej oraz władze prowincji „North Jeolla” dysponowały znacznie
wyższym budżetem, wspartym przez firmy Samsung czy KIA. Gdańsk reprezentowali: Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz (koszt delegacji 9.365,37 zł.), Zastępca Prezydenta Piotr Grzelak (8.925,86 zł.), Pełnomocnik Prezydenta ds.
Jamboree Łukasz Kłos (8.925,86 zł.). Koszty delegacji są szacunkowe, ponieważ nie wpłynęła jeszcze refaktura od ZHP za
noclegi – ostateczne kwoty będą minimalnie niższe. Koszt delegacji został pokryty z budżetu Miasta. W ramach konkursu
grantowego na realizację założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej, ZHP otrzymał od Miasta
165.000 zł. oraz 2.272.375 zł. z tytułu umów na wsparcie organizacji Jamboree 2023, a w ramach tego samego konkursu na
lata 2016-2018 ZHP ma otrzymać 579 000 zł. W związku z brakiem prawa do organizacji Jamboree 2023 Miasto nie ponosi
żadnych kosztów związanych z dzierżawą terenu. Obecnie Miasto negocjuje z ZHP warunki organizacji Zlotu 100-lecia ZHP
w 2018 r. i Europejskiego Zlotu Skautów w 2020 roku. Konkretne ustalenia zostaną przekazane oddzielnym pismem.
Emilia Lodzińska monitoringu czołgu przy al. 19.09.17 Dokonano oceny możliwości objęcia czołgu monitoringiem wizyjnym. Ze względu na szybkość działania sprawców, priorytety
Zwycięstwa
obserwowania miejsc, w których przebywają mieszkańcy, nie ma możliwości podjęcia efektywnej interwencji. Dodatkowo
sprawcy chronią swój wizerunek zasłaniając twarz czapką, kapturem, co nawet przy zarejestrowanym zdarzeniu nie daje
możliwości ustalenia i skutecznego ścigania sprawcy. Objęcie monitoringiem wizyjnym czołgu na Al. Zwycięstwa, z uwagi na
w/w uwarunkowania nie uchroni obiektu przed dewastacją, nie pozwoli na ustalenie i ukaranie sprawcy, a koszt wybudowania
monitoringu odpowiada wieloletniemu utrzymaniu obiektu.
Marek Bumblis
zabezpieczenia w budżecie 20.09.17 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6 została ujęta do realizacji w projekcie partnerstwa publicznona 2018 r. środków na
prywatnego obejmującego zagospodarowanie Dolnego Miasta. Projekt jest na etapie negocjacji z potencjalnymi oferentami.
wykonania boiska przy SP
Wykonanie boiska nastąpi po podpisaniu umowy, zgodnie z harmonogramem prac będącym załącznikiem do tej umowy.
65
Marek Bumblis
zabezpieczenia w budżecie 20.09.17 W ramach projektu realizowanego przez Wydział Polityki Gospodarczej w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego pn.
2018 środków na
"Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku" wykonana zostanie budowa ciągu
wykonania chodnika po
pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską wzdłuż
koronie skarpy Nowej
Nowej Motławy na odcinku o dł. ok. 275 m. Nie planuje się umieszczenia zadania w projekcie budżetu na 2018 rok.
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Motławy, wzdłuż ul. Dobrej
208/17

209/17

210/17

211/17

212/17

213/17

Łukasz Hamadyk umieszczenia na portalu
gdansk.pl comiesięcznego
wykazu interpelacji
i zapytań radnych oraz
wyników głosowania po
każdej sesji RMG
Beata
wykupu mieszkań
Dunajewska
komunalnych przy Trakcie
Św. Wojciecha 219

Harmonogram realizacji całego projektu będzie utworzony przez wyłonionego wykonawcę prawdopodobnie w lutym 2018
roku, wówczas będzie można zapoznać się z terminem realizacji budowy chodnika wzdłuż ul. Dobrej.
20.09.17 Interpelacja została przekazana Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, ponieważ dotyczy funkcjonowania Rady Miasta.

20.09.17 Sprzedaż lokali w budynku przy Trakcie Św. Wojciecha 219 nie jest możliwa, ponieważ w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska przewidywany kierunek zmian i przeznaczenie dominujące na tym
terenie to zabudowa produkcyjno-usługowa. Nieruchomość przy Trakcie Św. Wojciecha 219 i 219A nie jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W projekcie MPZP ten rejon został w całości przeznaczony pod
zabudowę produkcyjno-usługową. Nowa edycja Studium nie przewiduje zmian. Niezależnie od uwarunkowań planistycznych
nieruchomości przy Trakcie Św. Wojciecha 219 i 219A wymagają uregulowania stanu prawnego. Lokale w budynku Trakt św.
Wojciecha 219 posiadają jedyne wejście z klatki schodowej budynku 219A, a ponadto lokale w obu budynkach przenikają z
jednej nieruchomości na drugą. W sierpniu b.r. Biuro Rozwoju Gdańska pozytywnie zaopiniowało możliwość ich połączenia.
Wystąpiono do wspólnoty mieszkaniowej Trakt św. Wojciecha 219A z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały o
połączeniu i zmianie udziałów w nieruchomości wspólnej. Trwają prace mające na celu określenie nowych granic działki dla
połączonych nieruchomości.
Beata
przywrócenia ruchu
20.09.17 Zabudowa biurowo – magazynowa w rejonie ul. Uczniowskiej 52 musi być poprzedzona analizą komunikacyjną. W oparciu o
Dunajewska
dwukierunkowego w
natężenie ruchu, strukturę kierunkową dojazdów do obiektu itp. będzie można jednoznacznie wskazać na możliwość
ul. Uczniowskiej, od strony
przywrócenia ruchu dwukierunkowego w ul. Uczniowskiej.
ul. Gdańskiej
Możliwy wzmożony ruch pojazdów ciężarowych w kierunku Brzeźna będzie monitorowany. Jeżeli planowana zabudowa
wygeneruje duży ruch, mogą zostać wprowadzone ograniczenia, które zminimalizują utrudnienia dla mieszkańców Brzeźna.
Łukasz Hamadyk uporządkowania terenu
25.09.17 Podczas wizji w terenie stwierdzono, że na podwórzu przy ul. Wolności 3 znajdują się trzy domki dla kotów oraz
z nielegalnych nasadzeń
kilkunastoletni drzewostan (brzozy). Miejsce posadowienia domków dla kotów jest obecnie jednym z najbardziej zadbanych
i usunięcie nielegalnego
części tego podwórka. Pnie drzew zostały otoczone miękką plastikową siatką ochraniającą, natomiast niski płotek okalający
ogrodzenia wokół kocich
domki został postawiony wyłącznie ze względów estetycznych. Aktualnie w domkach przy ul. Wolności 3 przebywa grupa ok.
domków przy ul. Wolności 3
12 kotów. W okresie letnim na zagospodarowane podwórko zostało zaproszone Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które
stwierdziło, że stan zwierząt oraz warunki w jakich przebywają nie zagrażają ich życiu i bezpieczeństwu.
Dorota Dudek
statusu drogi przy ul.
27.09.17 Odcinek drogi na wysokości budynku Hokejowa nr 2 (działka nr 394/3, obręb 74) nie stanowi własności Miasta.
Hokejowej 2
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę publiczną, czego konsekwencją jest
konieczność jej budowy w układzie docelowym. Miasto, nie posiadając obecnie środków finansowych na docelową realizację
układu drogowego, wstrzymuje się z wykupem działki, na której zlokalizowany jest wnioskowany fragment ulicy Hokejowej.
Beata
zmiany regulaminu
27.09.17 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 55 ul. Wolności 6a jest zbudowany ze środków rządowego programu „Radosna
Dunajewska
użytkowania placu zabaw
Szkoła” z przeznaczeniem dla społeczności szkolnej. Jest on udostępniony mieszkańcom dzielnicy we wszystkie weekendy
przy SP nr 55
od godz. 9.00 do godz. 19.30 oraz od poniedziałku do piątku od godz. 16.30 do godz.19.30. Dyrektor szkoły ma obowiązek
zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W czasie pracy placówki nie
ma możliwości korzystania z infrastruktury szkolnej przez osoby nie będące uczniami i nauczycielami. Plac zabaw jest
dostępny dla mieszkańców po zakończeniu pracy szkoły oraz w dni wolne od zajęć szkolnych.
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214/17

215/17

216/17

217/17

218/17

219/17

220/17

221/17

Beata
Dunajewska

wpisania do programu
27.09.17 Polecono Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni uwzględnienie remontu chodników na ulicach: Kłosowej, Ugory (w granicach
remontu chodników i ulic na
pasa drogowego), Skiby, Wosia Budzysza (na połączeniu ul. Skiby z ul. Ugory) oraz ul. Stryjewskiego (z wyłączeniem
rok 2019 i 2020 ul.
fragmentów przewidzianych do modernizacji w ramach przebudowy torowiska tramwajowego) w Programie modernizacji
Kłosowej, Ugory, Skiby,
chodników w Gdańsku. Limit środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na ten cel do 2019 r. został już wyczerpany,
Budzysza, Stryjewskiego
roboty mogą zostać zrealizowane w 2020 roku. Remont nawierzchni jezdni ul. Tamka został uwzględniony w Programie
oraz jezdni ul. Tamka
modernizacji ulic w Gdańsku na poz. 132 na łączną liczbę 528 ulic zakwalifikowanych do modernizacji. Ulice ujęte w
programie będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych.
Beata
remontu ul. Srebrnej
27.09.17 Do końca września br. Zostanie wykonana naprawa nawierzchni ul. Srebrnej. Zakres prac będzie obejmował likwidację
Dunajewska
ubytków w nawierzchni bitumicznej jezdni, przy zastosowaniu asfaltu lanego, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego
użytkowania. Kompleksowy remont całej ulicy uwzględniono w Programie modernizacji ulic w Gdańsku na pozycji 449 na
łączną ilość 528 ulic zakwalifikowanych do modernizacji. Ulice ujęte w programie będą sukcesywnie modernizowane w tempie
zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych.
Beata
odwodnienia ul. Siennej
27.09.17 Remont nawierzchni jezdni ulicy Siennej został zrealizowany na wniosek mieszkańców zgłoszony do Budżetu
Dunajewska
Obywatelskiego. Zakres robót określony we wniosku obejmował poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni poprzez
wykonanie „nakładki” bitumicznej w śladzie istniejącej jezdni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jezdni jako podbudowy
(bez budowy instalacji kanalizacji deszczowej). Przyjęte w projekcie rozwiązanie zakłada odwodnienie powierzchniowe jezdni
poprzez spływ wód opadowych na pobocza, gdzie następuje jej wchłanianie do gruntu. Przy takim rozwiązaniu istnieje
możliwość powstawania (szczególnie po intensywnych opadach deszczu) zastoisk wód opadowych na poboczu jezdni do
czasu jej wchłonięcia do gruntu. Takie rozwiązanie jest jedyne w sytuacji, gdy ulica nie posiada kanalizacji deszczowej, a
istniejące zagospodarowanie i własności terenów przyległych nie pozwalają na „zrzucenie” wód opadowych poza pas
drogowy.
Beata
ustawienia koszy i ławek
27.09.17 Dwie ławki i dwa kosze na śmieci zostaną ustawione u zbiegu ul. Stogi i dojścia do plaży w terminie do 15 października b.r.
Dunajewska
przy wejściu na plażę w
Przejście łączące ul. Stogi z plażą zlokalizowane jest w pasie technicznym strefy nadbrzeżnej będącej w administracji
ciągu ul. Stogi
Gdyńskiego Urzędu Morskiego. W związku z powyższym ustawienie ławek wzdłuż tego przejścia nie może być zrealizowane
przez Miasto.
Piotr Czauderna poniesionych kosztów na
27.09.17 W związku z koniecznością zebrania niezbędnej dokumentacji, odpowiedź zostanie udzielona do 3 października 2017 r.
organizację Tygodnia
Demokracji
Emilia Lodzińska odprowadzania wód
3.10.17
opadowych na wysokości
budynku przy ul. Chrobrego
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Łukasz Hamadyk zapewnienia bezpiecznego 3.10.17
przejścia obok inwestycji
osiedla „Nadmorze” przy
ul.Krasickiego
Wojciech
braku nauczyciela języka
3.10.17
Błaszkowski
polskiego w Szkole
Podstawowej Nr 1
5

222/17

223/17

224/17

225/17

226/17
227/17
228/17

229/17

Łukasz Hamadyk włączenia do obchodów
wybuchu II wojny światowej
uroczystości przy dawnym
obozie dla jeńców cywilnych
w Nowym Porcie
Łukasz Hamadyk odbudowy w
dotychczasowym miejscu
klubu Corpus Gym w
Brzeźnie
Dorota Dudek
kryteriów i zasad
przyznawania „Stypendium
Kulturalnego Miasta
Gdańska”
Beata
odwodnienia i utwardzenia
Dunajewska
parkingu przy NZOZ w
Nowym Porcie
Emilia Lodzińska dodatkowego monitoringu
na ul. Partyzantów
Marek Bumblis
udzielenia pomocy
mieszkaniowej
Emilia Lodzińska usunięcia graffiti na
Agnieszka
budynku ul. Wały
Owczarczyk
Jagiellońskie 34
Dorota Dudek
publikowania na stronie
gdansk.pl udzielonych
odpowiedzi na pytania i
interpelacje

4.10.17

5.10.17

5.10.17

10.10.17

10.10.17
10.10.17
10.10.17

10.10.17
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