Zapytania RMG – 30 kwietnia 2015 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

41/15

Wnioskodawca

Beata
Dunajewska,
Żaneta Geryk

w sprawie

zwiększenia dotacji
dla Gdańskiej
Spółdzielni Socjalnej

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

18.03.15

25.03.15

Odpowiedź

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest jedyną działającą na terenie Gdańska
spółdzielnią osób prawnych, zbudowaną na mocnym fundamencie siedmiu prężnie
działających organizacji pozarządowych, co warunkuje większą stabilność podmiotu,
niż spółdzielnia zakładana przez osoby fizyczne. List intencyjny w sprawie
utworzenia Spółdzielni podpisany został przez Danutę Wałęsę, Prezydenta Gdańska
i przedstawicieli członków założycieli. Honorowy patronat nad Spółdzielnią objął
prezydent Lech Wałęsa. Miasto nie jest w całości obciążone kosztami
funkcjonowania spółdzielni, a jedynie wspiera spółdzielnię w procesie rozwoju. Kwoty
przyznawanych dotacji nie zaburzają zasad uczciwej konkurencji. Przyznawanie
dotacji celowej jest odzwierciedleniem prospołecznej polityki Miasta w budowaniu
systemowego wsparcia na rzecz osób wykluczonych społecznie z powodu
bezrobocia. Przyznanie dotacji należy traktować, jako realizację zadania
inkubacyjnego, przyczyniającego się do rozwoju ekonomii społecznej w Gdańsku.
Przywracanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zadaniem trudnym i skomplikowanym.
Konieczne jest zapewnienie im kompleksowej pomocy i prowadzenie tzw. pracy u
podstaw. Nakłady ponoszone na przygotowanie osoby do pracy, a potem
podtrzymanie jej zdolności do zatrudnienia są znacznie wyższe niż w klasycznych
przedsiębiorstwach rynku pracy. Przyznanie dotacji w zwiększonej do 100.000 zł
kwocie umożliwiłoby powstanie większej liczby miejsc pracy oraz stworzyło warunki
do trwałej aktywizacji osób wykluczonych. W Polsce funkcjonuje prawie 1300
spółdzielni socjalnych, z tego 65 w województwie pomorskim a 7 w Gdańsku, z
których 5 zostało utworzonych w 2014 r. Najczęściej wskazywanym problemem o
charakterze zewnętrznym, z którym spotykały się spółdzielnie był brak
zainteresowania ze strony władz lokalnych, odczuwalny brak zrozumienia dla
problemów spółdzielni socjalnych i trudności w pozyskiwaniu zleceń na rynku
komercyjnym lub zadań zleconych przez administrację publiczną. W dalszej części
odpowiedzi przedstawiono szczegółową informację dot. innych źródeł dochodów
Spółdzielni (komercyjne, prace zlecone przez inne podmioty), w tym w zakresie
planowanych do pozyskania zadań. W Spółdzielni przyjęte zostały zasady, że każda
z osób skierowanych przez Urząd Pracy na staż, która sprawdzi się w realizacji
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zadań znajduje zatrudnienie w Spółdzielni. Spółdzielnia otrzymała tytuł Super
Pracodawcy roku 2014 dzięki profesjonalnej i skutecznej współpracy z PUP.
Współpraca z PUP nadal jest kontynuowana. Spółdzielnia poprzez podjęcie
systemowych działań i rozwój działalności powinna w perspektywie roku utworzyć
kolejne stanowiska pracy. Dalej przedstawiono dane dot. osób zatrudnionych w
Spółdzielni na umowy o pracę i na umowy cywilnoprawne oraz warunków ich
zatrudnienia, jak również informacje dot. osób odbywających staż. Spółdzielnia na
początku 2015 r. złożyła 2 wnioski na dotację do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Oba projekty zakładają działania na rzecz integracji społeczności
lokalnej, a w szczególności kierowane są do seniorów. Dalej przedstawiono
szczegółowe dane dot. wynagrodzeń osób zarządzających spółdzielnią, ilości
etatów, kosztów utrzymania siedziby oraz prowadzenia działalności (koszty
administracyjno-biurowe). Zatrudnienie osób z obszaru zagrożenia wykluczeniem
bądź wykluczonych przyczyniło się znacznie do poprawy ich sytuacji życiowej, m.in.
poprzez posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, co pozwala na korzystanie ze
świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ),
odkładanie na świadczenia emerytalne w przyszłości, poprawę sytuacji finansowej, a
co za tym idzie i jakości życia, reintegrację społeczną. Spółdzielnia jest jedynym
podmiotem dotowanym we wskazany sposób przez Gdańsk, dzięki temu jest
najbardziej stabilną, rozwojową i najdłużej działającą spółdzielnią socjalną w
Gdańsku. W roku 2014, w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zostało
utworzonych 5 spółdzielni socjalnych osób fizycznych, które otrzymały
dofinansowanie na łączną kwotę 520 tys. zł na zatrudnienie 27 osób bezrobotnych
ale ze względu na krótki okres ich funkcjonowania, trudno ocenić ich trwałość.
Gdańska Spółdzielnia Socjalna funkcjonująca cztery lata, zatrudnia w różnych
formach ponad 100 osób, przy dofinansowaniu łącznym w ramach dotacji z Miasta
347 tys zł w ciągu 4 lat.
42/15
43/15

Jarosław
Gorecki
Wojciech
Błaszkowski

lasów będących
26.03.13
własnością Gdańska
zagospodarowania
26.03.15
placu na zapleczu SP
Nr 24 na potrzeby
Szkoły

9.04.2015 W odpowiedzi przekazano skorowidz działek użytków leśnych, których właścicielem
jest Miasto.
9.04.15
Szkoła Podstawowa nr 24, położona przy ul. Lilli Wenedy 19 znajduje się na terenie,
na którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Poprzednio obowiązujący miejscowy plan szczegółowy
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz-Dolny, zatwierdzony uchwałą RMG nr
VIII/79/94 z dnia 17 listopada 1994 r. wygasł z dniem 1 stycznia 2003 r. W planie tym
teren szkoły oraz niezagospodarowany przyległy plac przeznaczone były dla usług
oświaty. Opracowano „Koncepcję podziału działek własności miasta zlokalizowanych
w kwartale ulic: Mickiewicza, Lilli Wenedy, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca”
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związaną z koniecznością realizacji roszczeń o których mowa w art. 209 a ustawy o
gospodarce nieruchomościami. W koncepcji przewidziano możliwość powiększenia
terenu Szkoły o przyległe, niezagospodarowane fragmenty działek nr 709/3 i 671/4,
obręb 043. Koncepcja została przekazana do Wydziału Skarbu, który obecnie
prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami Wspólnot Mieszkaniowych objętych
wyżej wymienionym opracowaniem. W ramach wspomnianych konsultacji koncepcja
została przekazana również do Szkoły Podstawowej nr 24 oraz do Wydziału
Rozwoju Społecznego wraz z informacją o możliwości składania uwag w terminie do
15.04.2015 r. Uwagi do koncepcji, zostaną przekazane Wydziałowi Urbanistyki,
Architektury i Ochrony Zabytków, który rozpatrzy je i podda ponownej analizie
przedmiotową koncepcję. Do odpowiedzi dołączono koncepcję oraz rysunek
wygasłego miejscowego planu.
44/15

Beata
Jankowiak

nieruchomości
gruntowej przy ul.
Schuberta (zaplecze
Schuberta nr 83)

01.04.15

15.04.15

W związku ze zgłoszonym zainteresowaniem pozyskania nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Miasta, położonej w Gdańsku przy ulicy Schuberta (działka
756/9 zaplecze ul. Schuberta nr 83) z przeznaczeniem pod budowę obiektu
sportowego, wydano decyzję z dnia 23.11.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającą na budowie hali tenisowej z zapleczem socjalno –
administracyjnym,
zewnętrznych
kortów
tenisowych
oraz
infrastruktury
towarzyszącej. Zarządzeniem Prezydenta Nr 532/13 z dnia 29.04.2013r.
nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 756/9 (obr. 64) została przeznaczona
do oddania w odpłatne użytkowanie zgodnie z celem określonym w decyzji. Pomimo
wcześniej zgłaszanej woli pozyskania przedmiotowego gruntu, zainteresowani jej
zagospodarowaniem pod budowę obiektu sportowego, nie złożyli oferty nabycia na
zaproponowanych przez Miasto warunkach. W związku z powyższym podjęto
decyzję o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do oddania w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu publicznego pod budowę hali tenisowej
z zapleczem socjalno – administracyjnym, zewnętrznych kortów tenisowych oraz
infrastruktury towarzyszącej. Pomimo ogłoszenia dwóch przetargów na jej zbycie
oraz promocji na stronie internetowej Miasta – nie znalazła ona nabywcy. Z uwagi na
dotychczasowy brak zainteresowania pozyskaniem przedmiotowej nieruchomości w
proponowanych przez Miasto formach, na dzień dzisiejszy nie są podjęte decyzje
odnośnie docelowego sposobu jej rozdysponowania.
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45/15

Beata
Dunajewska

ścieżki turystycznej
na starym kolektorze
na Wyspie
Sobieszewskiej

8.04.15

22.04.15

2 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie z udziałem Rady Osiedla Wyspy
Sobieszewskiej
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.
Dyskutowano nad wyborem trasy rowerowej do realizacji: trasa na nieczynnym
kolektorze „Przekop” czy trasa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego (połączenie
do zrealizowanych wcześniej odcinków drogi rowerowej). W wyniku spotkania
zapadła decyzja o pierwszeństwie realizacji trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i
ul. Boguckiego, jako inwestycji bardziej przydatnej. Szacunkowe koszty
dostosowania kolektora do funkcji ciągu pieszo-rowerowego wynoszą około 5,5 mln
zł, szacunkowe koszty trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego,
wynoszą około 2,5 mln zł, a dodatkowo trasa ta ma charakter zarówno turystyczny,
jak i komunikacyjny.

46/15

Piotr
Gierszewski

organizacji opieki w
świetlicy dla dzieci
klas „0” w SP w
Kokoszkach przy ul.
Azaliowej

09.04.15

23.04.15

Zgodnie z przepisami oddział przedszkolny jest odrębną jednostką organizacyjną.
Oddział przedszkolny mieszczący się w budynku szkoły podstawowej zachowuje
odrębność programową, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane
odmiennie niż w oddziałach klas I-VI szkoły podstawowej. W obecnym porządku
prawnym świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej.
Opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych nie można utożsamiać z opieką
świetlicy szkolnej, gdyż odbywają się one na podstawie odrębnych przepisów
oświatowych w tym zakresie. Pozytywna Szkoła Podstawowa zapewnia bezpłatne
nauczenie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Dzieci, które od września 2015r. będą uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w
Pozytywnej Szkole Podstawowej będą bezpłatnie (od godz. 8 do 17) realizowały
podstawę programową wychowania przedszkolnego (w tym funkcje opiekuńcze).

47/15

Beata
Dunajewska

zadłużenia
czynszowego
mieszkańców
Nowego Portu i
Brzeźna

14.04.15

28.0415

Zadłużenie mieszkańców dzielnicy Nowy Port zalegających z opłatami do 3
miesięcznych wymiarów opłat i większych niż 3 miesięcznych wynosi: do 3 miesięcy
łącznie(wraz z odsetkami) 161.868.66 zł, powyżej 3 miesięcy łącznie 12.673.591,62
zł. Zadłużenie mieszkańców dzielnicy Brzeźno do 3 miesięcy łącznie 110.436,13 zł,
powyżej 3 miesięcy łącznie 9.975.670,60 zł. Działania zmierzające do udzielenia
pomocy zadłużonym to: uprzedzenie dłużników o zamiarze wypowiedzenia umowy
najmu oraz wskazanie im adresu i telefonu do Centrum Pracy Socjalnej MOPR w
celu skorzystania z ewentualnej pomocy, GZNK informuje dłużników o możliwości
uzyskania obniżki dochodowej, dodatku mieszkaniowego lub energetycznego;
ułatwienie spłaty zaległości poprzez świadczenie rzeczowe w formie odpracowania
należności; skorzystanie z ulg w spłacie zadłużenia. W dzielnicy Nowy Port umowę
najmu wypowiedziano w 330 przypadkach oraz uzyskano 223 orzeczenia
eksmisyjne, w dzielnicy Brzeźno wypowiedziano 265 umów i uzyskano 152 wyroki
eksmisyjne..
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48/15

Łukasz
Hamadyk

poprawy oświetlenia i 17.04.15
zwiększenia miejsc
parkingowych przy
Parku Oruńskim

29.04.15

W celu wyeksponowania i przywrócenia indywidualnego charakteru parku została
opracowana kompleksowa dokumentacja projektora pn: „Rewaloryzacja Parku
Oruńskiego przy ul. Nowiny w Gdańsku”. Dokumentacja została opracowana zgodnie
z decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego i uzyskała niezbędne uzgodnienia
konserwatorskie. Zakres prac projektowych obejmuje również wykonanie nowego
kompleksowego oświetlenia parku, natomiast nie przewiduje wykonania miejsc
parkingowych na zabytkowym, historycznym terenie. W roku 2014 rozpoczęto
realizację inwestycji od uporządkowania i przygotowania terenu przeznaczonego pod
place zabaw wraz z oświetleniem i monitoringiem. Obecnie trwają czynności
związane z wyłonieniem wykonawcy wyposażenia placów zabaw. Planowany termin
zakończenia prac to 31.08.2015 r. Ze względu na obszerny zakres zaplanowanych w
ramach rewaloryzacji prac i związane z nim nakłady finansowe zadanie
inwestycyjne, w tym wykonanie pozostałej części oświetlenia, będzie realizowane
etapowo, w miarę posiadanych środków.

49/15

Marek Bumblis

obowiązywania
przepisów dot.
budowy ekranów
akustycznych w
miastach

29.04.15

Dla realizowanych nowych inwestycji, każdorazowo wymagana jest ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W procedurze oceny zawarte są m.in.
wytyczne dotyczące zabezpieczeń akustycznych przed hałasem związanych z jego
eksploatacją takie jak np. budowa ekranów akustycznych, wałów ziemnych, cichych
nawierzchni jezdni czy mat antywibracyjnych przy budowie torowisk tramwajowych.
Ostatnia Mapa Akustyczna była wykonana w 2012r. i obejmowała ocenę stanu
inwestycji drogowych powstałych do końca 2011r., w wyniku czego powstał i został
przyjęty dnia 14.12.2013r. program ochrony środowiska przed hałasem na lata 20142018, w którym nie przewiduję się podejmowania żadnych nowych inwestycji w
zakresie zabezpieczeń akustycznych polegających na budowie ekranów
akustycznych. Stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów
komunikacyjnych nie spowoduje widocznego obniżenia hałasu (energetycznie),
jednakże może skutkować zmniejszeniem uczucia uciążliwości, ze względu na dobre
rozpraszanie i absorpcję wysokich częstotliwości przez przydrożną zieleń. Zjawisko
rozpraszania dodatkowo zmniejsza prędkość narastania i spadku poziomu dźwięku,
co również zmniejsza dokuczliwość hałasu. Miasto zobowiązane jest do aktualizacji
Mapy Akustycznej w 2017 roku, która w swoich założeniach m.in. dokona weryfikacji
stanu akustycznego w newralgicznych rejonach i stanowić będzie podstawę do
dalszych działań w zakresie ochrony mieszkańców.

17.04.15
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50/15

Marek Bumblis

instytucji Wolnego
Miasta Gdańska
odpowiednika
dzisiejszej Rady
Miasta

21.04.15

29.04.15

51/15

Emilia
Lodzińska

inwestorów
realizujących
przebudowę ul.
Kilińskiego, Nad
Stawem i Lelewela

21.04.15

29.04.15

52/15

Beata
Jankowiak,
Piotr Borawski

przebudowy ul.
Piecewskiej

21.04.15

29.04.15

W wolnym Mieście Gdańsku nie istniał trójszczeblowy samorząd terytorialny, który
stanowiłby analogię do rozwiązania funkcjonującego obecnie w Polsce, a zatem nie
jest możliwe wskazanie instytucji, która dokładnie odpowiadałaby dzisiejszej Radzie
Miasta Gdańska. Obywatele Wolnego Miasta Gdańska w powszechnym głosowaniu
wybierali posłów do swojego parlamentu tzw. Volkstagu. Dla powzięcia uchwały
dotyczącej spraw gminy miasta Gdańska, Volkstag wybierał ze swego grona oraz z
grona innych obywateli miasta Gdańska wskazane osoby. Instytucję tą można by
uznać za odpowiednik Rady Miasta Gdańska, nie była ona jednak wybierana w
sposób w pełni demokratyczny przez ogół mieszkańców miasta. Urząd Miejski w
Gdańsku nie posiada spisów nazwisk członków owego organu, dysponuje jedynie
nazwiskami jego kolejnych przewodniczących. Wskazane informację może posiadać
Archiwum Państwowe w Gdańsku lub historycy badający dzieje Wolnego Miasta
Gdańska.
Inwestorem zadania wskazanego w punkcie 1 i 2 jest Miasto Gdańsk,
reprezentowane przez dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Przedsięwzięcie jest
realizowane wspólnie przez Miasto oraz CH Hevelius i PB Górski na podstawie
umowy i jest ono współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2007-2013. W
zakresie odpowiedzi na pytanie wskazane w punkcie 3 przedsięwzięcie polegające
na budowie drogi tzw. Nowej Lelewela polegającej na budowie łącznika pomiędzy
Placem Wybickiego, a ul. Kilińskiego stanowi zadanie własne PB Górski i związane
jest z budową osiedla mieszkaniowego na terenie byłego browaru. Miasto nie
posiada szczegółowych informacji o jego zakresie rzeczowym, finansowym oraz
harmonogramie realizacji.
W ramach zadań z budżetu obywatelskiego w 2015 r. i w ramach modernizacji
chodników na terenie Gdańska trwają czynności związane z wyłonieniem
wykonawcy zadania „Piecewska – ulica na miarę XXI wieku, bezpieczna, przyjazna
pieszym i kierowcom Etap II”. W zakresie powyższego zadania planowana jest
wymiana nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, wykonanie zatok postojowych,
regulacja urządzeń wod-kan oraz docelowa organizacja ruchu. Dokumentacja
projektowa nie przewiduje budowy drogi rowerowej. Planowany termin zakończenia
prac to 30.09.2015r.
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53/15

Beata
Jankowiak,
Piotr Borawski

sprzątania po psach
w dzielnicy Jasień

21.04.15

29.04.15

W ramach codziennych służb, patrole Straży Miejskiej w Gdańsku regularnie
kontrolują teren miasta, osiedli pod kątem stosowania się właścicieli do obowiązku
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Na osoby nie
przestrzegające norm prawnych zawartych w Art. 77 Kodeksu Wykroczeń oraz
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska nakładane
są sankcję karne przewidziane prawem. W 2014 roku w trakcie wykonywania tego
typu czynności podjęto 2423 interwencji. Oprócz działań restrykcyjnych, Straż
Miejska w Gdańsku podejmuje akcje profilaktyczne we współpracy z różnymi
instytucjami miejskimi, w trakcie których kolportowane są ulotki informujące o
obowiązkach spoczywających na właścicielach czworonogów, w tym również o
konieczności sprzątania nieczystości po swoich pupilach. W trakcie każdej
interwencji sprawcy są informowani o spoczywających na nich obowiązkach.
Ważnym elementem służącym wyeliminowaniu tego problemu jest ścisła współpraca
z mieszkańcami miasta, którzy powinni zgłaszać tego typu problemy bezpośrednio
do dyżurnych stanowiska kierowania Straży Miejskiej w Gdańsku. Podjęte już
działania przyczyniły się do pewnej zmiany zachowań właścicieli zwierząt, coraz
więcej z nich nie tylko w obecności strażników miejskich sprząta odchody psów,
prowadzi je na smyczy oraz wypuszcza wyłącznie w miejscach gdzie jest to
dozwolone. Straż Miejska nie prowadzi szczegółowych statystyk dla poszczególnych
dzielnic miasta, jednakże na terenie osiedla Jasień nie odnotowuje się nasilenia tego
typu zgłoszeń. Zgłaszane sprawy dotykają głównie problemy pozostawiania bez
opieki psów w domach, w mniejszym stopniu dotyczą nie sprzątania psich
zanieczyszczeń. Na terenie osiedla Jasień w okresie od 27.04.2015 r. do 30.04.2015
r. zostanie przeprowadzona zintensyfikowana akcja prewencyjna, ukierunkowana na
egzekwowanie obowiązków spoczywających na właścicielach psów. Takie działania
w miarę posiadanych możliwości, są prowadzone cyklicznie przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Gdańsku.
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Jerzy Milewski

lokalizacji nowych
przedszkoli na
terenie Gdańska

23.04.15

29.04.15

Zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie
Gdańska dopuszcza się lokalizację przedszkoli wszędzie, gdzie występują strefy
33,32 i 31 o ile zapisy szczegółowe nie zawierają wykluczenia dla tej funkcji a na
przeszkodzie nie stoją warunki techniczne. Strefa 33- tereny usług, strefa 31- tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierająca wszystkie formy budownictwa
mieszkaniowego, strefa 32 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W ciągu
ostatnich trzech lat (czas ważności pozwolenia) wydano 22 pozwolenia na budowę
nowych przedszkoli. Pozwolenia dotyczą obiektów nowych i adaptacji istniejących
budynków ze zmianą sposobu użytkowania. Gdańsk planuje wybudowanie dwóch
pięcio - oddziałowych przedszkoli zlokalizowanych przy ul. Dąbki oraz przy
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ul. Stolema. Miasto planuje rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 87 przy ul.
Komandorskiej 77 oraz przedszkola nr 85 przy ul. Chałubińskiego 15 o dodatkowe
oddziały przeznaczone dla 50 dzieci na każde przedszkole wraz z wyposażeniem
oraz przebudową dróg dojazdowych. Obecnie jest opracowywana dokumentacja
projektowa szkoły podstawowej przy granicy z miastem Gdańsk, na terenie Kowal.
Termin realizacji szkoły jest do 2018 r.
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Emilia
Lodzińska

ubezpieczeń
majątkowych
obiektów
inżynierskich

29.04.15

13.05.15

56/15

Beata
Dunajewska

wprowadzenia
zakazu palenia epapierosów w
transporcie miejskim

29.04.15

13.05.15
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