Interpelacje RMG – 24 września 2015 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

251/15

Piotr Czauderna

wniosków
dotyczących
budżetu
obywatelskiego

252/15

Łukasz Hamadyk

253/15

Jaromir
Falandysz,
Łukasz Hamadyk

zagospodarowania
parku oraz
ułożenia chodnika
ułatwiającego
dojście do szkoły
CKZiU oraz
okolicznych
budynków przy ul.
Smoleńskiej
ścięcia suchych
gałęzi przy ulicy
Ugory

254/15

Emilia Lodzińska

wymiany
chodników na
Placu Wybickiego
w Gdańsku
Wrzeszczu

Termin
odpowiedzi
28.08.15

Odpowiedź
Wnioski złożone w ramach dzielnic nie pokrywają się z wnioskami ogólno miejskimi. Po
zakończeniu etapu weryfikacji będzie znana liczba wniosków, które zostaną
zarekomendowane pozytywnie i wpisane na listę do głosowania. Decyzje o wyborze
projektów podejmą mieszkańcy Gdańska podczas głosowania. Projekty wybrane będą
realizowane w 2016 roku. Jeśli projekty w tej edycji zostaną zarekomendowane do
głosowania, to po 27 września br. będą wyniki decyzji mieszkańców o konieczności
podjęcia, bądź nie, dodatkowych działań Miasta dot. opieki nad zwierzętami.

28.08.15

Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni zostanie wykonany chodnik uwzględniający koncepcję
zgłoszoną przez Radę Dzielnicy i mieszkańców. Prace zostaną zrealizowane do 15
września br.

28.08.15

Rosnąca we wskazanej lokalizacji topola włochata kwalifikuje się do wykonania cięć
sanitarnych w zakresie usunięcia suchych gałęzi. Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do
realizacji prac w terminie do końca sierpnia bieżącego roku.

28.08.15

Remont chodników na Placu Wybickiego włączono do programu Modernizacji
chodników w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż zakres rzeczowy niezbędnych robót
wyczerpuje limit środków finansowych przewidzianych do wydatkowania na ten cel w
latach 2016-2017, ujęto modernizację chodników na przedmiotowej ulicy w programie
Modernizacji chodników w Gdańsku w 2018 roku. W terminie do końca sierpnia br.
zostanie wykonana doraźna naprawa nawierzchni wskazanych chodników.
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255/15

Łukasz Hamadyk

naprawy
nawierzchni
chodnika w okolicy
ul. Broniewskiego

28.08.15

Działki, na których posadowione zostały budynki przy ul. Gałczyńskiego oraz
Broniewskiego, leżące w bliskim sąsiedztwie wnioskowanego do naprawy chodnika, nie
spełniają wymogów przewidzianych dla działek budowlanych, bowiem ich granice
przebiegają po obrysie. Zgodnie z przepisami, właścicielom lokali przysługuje roszczenie
o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste
przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną
działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. Nabycie terenu może być
poprzedzone jego dzierżawą, co znacznie skraca czas przekazania terenu przyległego.
Jednocześnie zarządy Wspólnot Mieszkaniowych winny przedstawić właścicielom lokali
projekty odpowiednich uchwał, w celu wdrożenia czynności zmierzających do nabycia
przyległej nieruchomości gruntowej. Miasto od kilku lat prowadzi politykę przekazywania
tytułów prawnych do terenów gminnych właścicielom przyległych do nich budynków,
którzy faktycznie użytkują te tereny. Realizowany jest szereg programów wspierających
inicjatywy mieszkańców, mających na celu poprawę infrastruktury i estetyzację wnętrz
podwórzowych. Warunkiem uczestniczenia w programach jest posiadanie tytułu
prawnego do danej nieruchomości gruntowej. Zobowiązano GZNK SZB, do podjęcia
działań mających na celu usunięcie powstałego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

256/15

Dorota Dudek

zainicjowania akcji
„daj kwiatek”

1.09.15

257/15

Wojciech Stybor

remontu Palmiarni
w Parku Oliwskim

2.09.15

Zaprojektowane tereny zielone, nie mają wydzielonych miejsc, w których można sadzić
dowolne kwiaty. Takie lokalizacje trzeba byłoby wyznaczyć, z pominięciem obiektów, na
których obowiązuje projekt nasadzeń, np. Parku Oliwskiego będącego pod nadzorem
konserwatorskim. Organizacja odbioru sadzonek, ich utrzymanie oraz akcja promocyjna
pociągną za sobą koszty osobowe i nakłady rzeczowe. Jeśli znajdzie się organizacja z
sektora pozarządowego, która podejmie się wykonania wszystkich tych czynności w
czynie społecznym, istnieje szansa realizacji zadania.
Problem dotyczący stanu technicznego kompleksu szklarni razem z rotundą palmiarni w
Parki Oliwskim jest znany i regularnie monitorowany przez Zarząd Dróg i Zieleni. W 2014
roku opracowano projekt budowlany rozbudowy rotundy palmiarni jednak przetarg na
jego realizację nie został rozstrzygnięty. Zaplecze sanitarne docelowo będzie integralną
częścią palmiarni i traktowane jest jako element całej inwestycji. Obecnie analizowana
jest możliwość realizacji tego zadania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Do
czasu podjęcia decyzji w tej sprawie inne sposoby finansowania ww. zadania zostały
wstrzymane

258/15

Beata
Dunajewska

wymiany
ogrodzenia
Przedszkola nr 16
przy ul. Rozłogi 13

2.09.15

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wprowadzi do projektu planu „Modernizacje w
obiektach oświatowych na rok 2016” opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę ogrodzenia. Dokumentacja ta pozwoli określić kwotę
potrzebną na realizację zadania.
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259/15

Magdalena Olek

poprawy
bezpieczeństwa
pieszych przy ulicy
Pułaskiego

2.09.15

Obserwacje ruchu po wprowadzonych w październiku 2014 r. zmianach w organizacji
ruchu nie wykazały, iż przyjęte rozwiązania wpłynęły na pogorszenie bezpieczeństwa
pieszych uczestników. W związku z tym nie ma przesłanek dla przywrócenia w/w
przejścia dla pieszych. Oznakowania A-17 stosuje się w rejonach szkół podstawowych i
gimnazjum w celu ostrzeżenia kierujących o miejscu na drodze szczególnie
uczęszczanym przez dzieci samodzielnie idące do placówki oświatowej. Do 14 września
br. zostanie wykonane rozmalowanie poziome miejsca przejścia pieszych przez drogę
rowerową we wskazanej lokalizacji.

260/15

Emilia Lodzińska

odtworzenia toru
saneczkowego na
przedłużeniu ulicy
Kiepury

2.09.15

Teren dawnego toru jest porośnięty roślinnością i drzewostanem leśnym. Przygotowanie
inwestycji, jej realizacja oraz bieżące użytkowanie i jego eksploatacja wymagałaby
znaczących nakładów finansowych. Staraniem Rady Dzielnicy Strzyża wpisano do Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych zadania pod nazwą: ”urządzenie terenowej ścieżki rowerowej
z torem przeszkód oraz odtworzenie toru saneczkowego w lesie na przedłużeniu
ul. Kiepury”. Wniosek uzyskał akceptację i został umieszczony na liście rankingowej
wniosków zgłoszonych w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego „Czas na Gdańsk”.
Trwające prace nad Strategią Miasta Gdańska 2030 Plus wstrzymały realizację
procedury Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.

261/15

Marek Bumblis

usunięcia traw
i chwastów przy
ulicy Fundacyjnej

9.09.15

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB wykonał usługę koszenia na
przedmiotowej nieruchomości, oczyszczono również dojścia do budynków i komórek.
Usługa została zrealizowana 02/03 września br.

262/15

Beata Jankowiak
Piotr Borawski

budowy stacji
bazowej telefonii
komórkowej przy
ul. Myśliwskiej

15.09.15

Planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia wymienionego w rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko i nie istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury zmierzającej do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Właścicielami działki są osoby prywatne.
P4 zawarł z właścicielami ww. działki umowę dzierżawy na czas określony 10 lat. Działka
budowlana stanowi współwłasność osób fizycznych. Brak jest podstaw do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę.

263/15

Piotr Czauderna

uciążliwej dla
mieszkańców
działalność firmy
Nobas

15.09.15

W momencie rozpoczęcia działalności firmy NOBAS nie istniał obowiązek uzyskania
zezwolenia organu administracji na zmianę sposobu zagospodarowania terenu, która nie
łączyła się z prowadzeniem robót budowlanych, nie przewidywano także sankcji
administracyjnych za brak dopełnienia tego obowiązku. Przepisy obowiązujące w latach
2002-2005, zadziałały na niekorzyść mieszkańców i nie pozwalają na podjęcie
rozstrzygnięć umożliwiających rozwiązanie konfliktu.
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264/15

Wojciech
Błaszkowski

zamontowania
latarni przy ul.
Wassowskiego 12

16.09.15

Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do wystąpienia do Spółki ADRENT, będącej
właścicielem latarni, z zapytaniem o przyczyny ich zdemontowania oraz możliwości
ponownego uczynnienia.

265/15

Dorota Dudek

wybudowania na
obrzeżach
Gdańska toru
wyścigowego

16.09.15

Planowana lokalizacja Narodowego Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji to OruniaŚw. Wojciech- Lipce, w pobliżu dróg ekspresowych S6 i S7. Obie drogi są
nowoczesnymi, dwujezdniowymi drogami tworzącymi pętlę wokół Gdańska i
zapewniającymi dobre połączenie z innymi rejonami Polski. W 2007 roku Rada Miasta
Gdańska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczając na
tym obszarze tego typu funkcje.

266/15

Jarosław Gorecki

uciążliwego
sąsiedztwa dla
mieszkańców ulic
Antygony, Junony,
Zeusa i Wiktorii

16.09.15

W wyniku czynności wyjaśniających w terenie, ustalono, że na jednej z działek budynku
mieszkalnego znajdują się dwa budynki warsztatowe. Na pozostałych działkach
stwierdzono obecność czarnych kontenerów oraz różnych kontenerów i maszyn
budowlanych, świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Czynności
wyjaśniające były prowadzone po opadach deszczu, stąd na terenie działek widoczne
były kałuże wody. Teren działek był nieutwardzony, ogrodzony i niedostępny z zewnątrz.
W czasie prowadzenia czynności wyjaśniających nie odbywały się żadne operacje
gospodarcze. Z wizji lokalnej została sporządzona dokumentacja fotograficzna. W
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
pod przedmiotowym adresem od dnia 16 września 2005r. zarejestrowana jest działalność
gospodarcza. Teren działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Osowa- rejon ulic Junony i Izydy w mieście Gdańsk uchwalonego Uchwałą Rady Miasta
Gdańska z dnia 21 grudnia 2006, przeznaczono pod funkcję zabudowy mieszkaniowousługowej. Przeprowadzono kontrolę wymienionej działalności gospodarczej pod kątem
przestrzegania przepisów ochrony środowiska w pierwszej połowie października
bieżącego roku z udziałem przedsiębiorcy. Dalsze ewentualne działania uzależnione
będą od wyników kontroli.

267/15

Piotr Borawski

uruchomienia
17.09.15
autobusowej
komunikacji
miejskiej na osiedlu
Wzgórze
Mickiewicza

Plany uruchomienia komunikacji autobusowej w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza i
połączenia tej dzielnicy z węzłem integracyjnym Siedlce są aktualne. Wg informacji
Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zakup kolejnej partii minibusów,
przeznaczonych do obsługi m.in. Wzgórza Mickiewicza, opóźni się z przyczyn formalnych
i zostanie zrealizowany pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Istniejące
minibusy już wcześniej zostały skierowane do obsługi innych linii i nie ma możliwości
zastąpienia ich autobusami typu standardowego.
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268/15

Łukasz Hamadyk

269/15

Łukasz Hamadyk

270/15

Łukasz Hamadyk

271/15

Łukasz Hamadyk

272/15

Przemysław Ryś

naprawy chodnika
17.09.15
na ulicy Dolna
Brama
umieszczenia
17.09.15
tablicy
informacyjnej przy
ulicy Władysława
IV w Nowym Porcie

Remont chodnika zostanie uwzględniony
przewidzianych do realizacji w 2016 r.

w

planie

zamierzeń

remontowych

naprawy stołu do
gry na szachy przy
ul. Marynarki
Polskiej w Nowym
Porcie
powołania zespołu
ds. spalarni
odpadów
niebezpiecznych
Port Service

17.09.15

Stół szachowy we wskazanej lokalizacji jest notorycznie dewastowany. Polecono ZDiZ w
terminie od 30.09.b.r skuteczne zamontowanie blatu na konstrukcji stołu.

17.09.15

zajęcia lokalu
mieszkalnego przy
ul. Trakt Św.
Wojciech bez tytułu
prawnego

21.09.15

Brak jest konieczności powołania interdyscyplinarnego zespołu do monitorowania
działalności zakładu. Wszelkie sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach i
uciążliwościach powodowanych przez zakład zawsze były przekazywane przez
Prezydenta do podległych służb celem wyjaśnienia lub rozpatrzenia. Dotychczasowa
współpraca jest wystarczająca, a każde zgłoszenie skutkować będzie konkretnym
działaniem ze strony władz miasta.
Lokal został zajęty nielegalnie w 2005 roku. Wyrokiem Sądu Rejonowego GdańskPołudnie nakazano pozwanym opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego przy ulicy
Trakt Św. Wojciecha i wydanie Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych
SZB w Gdańsku. Wyznaczono pozwanym termin sześciu miesięcy, począwszy od
uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. W związku z otrzymanym sygnałem o
podnajmowaniu lokalu, zajmowanego przez rodzinę, w dniu 11 września 2015 roku,
przeprowadzono kontrolę przez pracowników Biura Obsługi Mieszkańców w celu
ustalenia stanu faktycznego. Podczas kontroli zebrano oświadczenia od czterech
mieszkańców budynku przy ulicy Trakt Św. Wojciecha w sprawie udostępnienia lokalu
mieszkalnego osobom trzecim. Tylko jeden z mieszkańców budynku potwierdził ten fakt.
W najbliższym czasie pracownicy BOM-4, przy udziale pracowników Wydziału
Gospodarki Komunalnej, przeprowadzą ponowną, niezapowiedzianą kontrolę w celu
uzyskania jednoznacznych ustaleń. Rodzina została zakwalifikowana do zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego z zasobów Miasta. Wniosek o najem lokalu socjalnego
został złożony w 2006 r. Obecnie prowadzona jest weryfikacja wniosku. W przypadku
potwierdzenia udostępniania lokalu, zajmowanego bez tytułu prawnego, innym osobom
wdrożone zostanie postępowanie zmierzające do realizacji orzeczonego wyroku
eksmisyjnego.

Budynek przy ulicy Władysława IV nie jest własnością Miasta, dlatego należy zwrócić się
do właściciela budynku, firmy AVANDER Sp. z o.o., z prośbą o wyrażenie zgody na
umieszczenie ww. tablicy. Po uzyskaniu takiej zgody oraz opinii Komisji ds. pomników i
tablic pamiątkowych, zadanie wykonania i umieszczenia tablicy zostanie ujęte w
budżecie Biura Prezydenta ds. Kultury na rok 2016.
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273/15

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

zakłóceń porządku
przy ulicy
Kołobrzeskiej 23

21.09.15

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu przy ul. Szczecińskiej wydane
zostały w dniu 29.11.2011 r., z okresem ważności do 28.02.2017 r. Wszczęto
postępowanie wyjaśniające oraz wystąpiono do Straży Miejskiej, Komisariatu Policji V,
Komendy Miejskiej Policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z prośbą o przeprowadzenie kontroli placówki handlowej oraz jej
najbliższej okolicy, pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeśli zgłoszone sygnały zostaną
potwierdzone możliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie
cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

274/15

Beata
Dunajewska

określenia działań
zmierzających do
poprawienia
jakości życia
mieszkańców ul.
Tarcice

21.09.15

Teren przy ul. Tarcice leży w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią i w
zależności od stanów Zatoki Gdańskiej i spiętrzenia sztormowego ulega częstym
podtopieniom. „Gdańskie Melioracje” w ramach swoich kompetencji dokonują
zabezpieczeń uniemożliwiających przelanie się wody na tereny zamieszkałe.
Usytuowanie terenu w międzywalu, w obszarze poddawanym w ostatnich 30 latach wielu
przebudowom inwestycyjnym wymaga ponoszenia coraz większych nakładów na
zabezpieczenie terenu przed okresowym zalewaniem. Koszt prac zabezpieczających
jakie należałoby wykonać to ok. 12 mln zł. Budynki położone przy ul. Tarcice mają bardzo
niski standard. W dniu 19.03.2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
zobowiązał Miasto do wykonania w trybie natychmiastowym robót budowlanych w
budynku przy ul. Tarcice polegających na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej murów
przyziemia, nowej opaski wokół budynku oraz koryta odprowadzającego wodę opadową
od budynku. Koszt tych robót oszacowano na kwotę ok. 95 tys. zł. Mając na względzie
wysoki koszt wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz konieczność
poniesienia dużych nakładów na zapewnienie właściwego standardu budynkom, podjęto
decyzję o sukcesywnym wykwaterowaniu mieszkańców do lokali zamiennych oraz
socjalnych. Aktualnie w budynkach przy ul. Tarcice zamieszkuje ogółem 17 rodzin, w tym
1 rodzina zamieszkuje w lokalu socjalnym, a 6 rodzin zajmuje lokale bez tytułu prawnego.
Teren „międzywala” po opróżnieniu budynków oraz podniesieniu poziomu terenu może
być ponownie przez Miasto zagospodarowany.

275/15

Piotr Czauderna

remontu mieszkań
komunalnych pod
wynajem dla
turystów

22.09.15

Lokale zostały przekazane aportem do Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.,
której zadaniem jest budowa mieszkań i obiektów użyteczności publicznej oraz m.in.
prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zgodnie z Uchwałą
RMG w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta na lata 2014-2018 działalność Spółki powinna zwiększać podaż lokali
mieszkalnych, poprzez budowę, zakup, zamianę lub przyjmowanie aportów rzeczowych i
oddawanie tych lokali do dyspozycji Miasta. Prezydent może, zgodnie z powołaną
Uchwałą, na wniosek spółki, wyłączyć część lokali mieszkalnych, stanowiących jej
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własność z obowiązku przekazania ich do dyspozycji Miasta, w przypadku planowanego
przez spółkę gospodarczego wykorzystania lokali w celu pozyskania dodatkowych
środków finansowych i ich przeznaczenie na realizację celów statutowych spółki. Lokale,
są położone w obrębie Głównego Miasta, w atrakcyjnej lokalizacji, w strefie ochrony
konserwatorskiej. Posiadają niewielką powierzchnię użytkową (łącznie obejmują 287,29
m2). Ich zły stan techniczno-użytkowy uniemożliwiał zasiedlenie. Nakłady poniesione
przez GIS na remont kapitalny 10 lokali wyniosły ok. 516 tys. Zarządzaniem lokalami
zajmuje się bezpośrednio GIS, który pozyskuje osoby zainteresowane wynajmem. Z
tytułu wynajmu lokali do Spółki wpłynęło do sierpnia br. ponad 55 tys. zł.
276/15

Piotr Czauderna

budowy stacji
bazowej telefonii
komórkowej na
działce w okolicy
ulicy Myśliwskiej

22.09.15

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na niezabudowanej działce przy ulicy
Myśliwskiej, na której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Piecki – Migowo rejon ulicy Myśliwskiej w mieście Gdańsku. W związku z otrzymanym
pismem właścicieli działki skierowanym do P4 Spółka z o.o. rozwiązującym z inwestorem
umowę najmu oraz nie wypełnieniem przez inwestora wszystkich wymogów
postanowienia, na chwilę obecną brak jest podstaw do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę dla przedmiotowej inwestycji.

277/15

Dorota Dudek

przeprowadzenia
kompleksowego
remontu ulicy
Górka

22.09.15

Polecono wpisać remont ulicy, z uwzględnieniem budowy miejsc parkingowych, na listę
potrzeb modernizacji i remontów dróg na terenie Miasta. Zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ww. terenie przewidziane
zostały funkcje: zabudowa mieszkaniowo-usługowa, Główny Punkt Zasilania
„Śródmieście” oraz teren ulicy dojazdowej – ulica Górka. Plan nie dopuszcza
tymczasowego zagospodarowania, a tylko w części terenu, w przypadku realizacji funkcji
mieszkaniowej, należy urządzić rekreacyjną zieleń przydomową. Zieleń ma służyć
rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców. Plan dopuszcza budowę parkingów i garaży dla
samochodów osobowych.

278/15

Łukasz Hamadyk

naprawy rolet w
budynku
prowadzonym
przez Gdański
Archipelag Kultury
w dzielnicy Stogi

22.09.15

Budynek przy ul. Stryjewskiego stanowi współwłasność Miasta i osoby fizycznej.
Położony w tym budynku lokal gminny użytkowany jest Gdański Archipelag Kultury od
2010 r. Zgodnie z Umową użyczenia GAK jest zobowiązany do wyposażenia i
przystosowania lokalu do prowadzonej działalności oraz dokonywania napraw na własny
koszt. Rolety nie były na wyposażeniu lokalu w chwili jego przekazania i są własnością
GAK.

279/15

Łukasz Hamadyk

ujęcia w planie
remontów ulicy
Nowiny

22.09.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wpisać remont przedmiotowej ulicy na listę potrzeb
modernizacji i remontów dróg na terenie Miasta.

7

280/15

Piotr Gierszewski

pozbawienia
możliwości
korzystania z wiaty
śmietnikowej przy
ul. Powstańców
Warszawskich

24.09.15

281/15

Piotr Gierszewski

ustalenia statusu
drogi (działek)
w obrębie 68 tj.
w okolicy Stoczni

29.09.15

282/15

Beata
Dunajewska

wykupu gruntów
pod boisko przy SP
Nr 40 w Gdańsku

29.09.15

283/15

Piotr Czauderna

zaoferowania
mieszkań
komunalnych na
sprzedaż w trakcie
Gdańskich Targów
Mieszkaniowych

29.09.15

284/15

Dorota Dudek

niedokończonej
realizacji projektu
„Ścieżka biegoworekreacyjna z
oświetleniem przy
zbiornikach
wodnych
Świętokrzyska I i II”

23.09.15

Wnioskodawca, do Budżetu Obywatelskiego 2015 dla zadania określił kwotę na 200 tys.
zł, pomimo uwag osób weryfikujących, że jest to kwota nie wystarczająca dla realizacji
projektu, oraz że możliwe jest wnioskowanie o kwotę do 500 tys. zł. Wnioskodawca nie
wyraził zgody na zwiększenie wnioskowanej kwoty. Przed przystąpieniem do realizacji
robót skonsultowano z Wnioskodawcą możliwość etapowej realizacji zadania, w tym
również wybór do realizacji w I etapie robót, łącznika pomiędzy zbiornikami
Świętokrzyska I i II. Budowa oświetlenia znacznie przewyższała możliwości BO 2015.
Prace budowlane zrealizowane w bieżącym roku opiewały na kwotę 360 tys. zł. Kolejne
etapy projektu nie zostały zgłoszone do realizacji w ramach BO 2016, a zabezpieczenie
środków w budżecie Miasta na rozpoczęcie kolejnych etapów wymaga posiadania
wolnego limitu na wydatki inwestycyjne. Prace związane z projektem budżetu na 2016 r.
zostały już zakończone, a tym samym zostały zbilansowane wszystkie możliwe dochody i
wydatki zaplanowane na 2016 rok.
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285/15

Beata
Dunajewska

286/15

Łukasz Hamadyk

287/15

Łukasz Hamadyk

288/15

Wojciech Stybor

289/15

Agnieszka
Owczarczak

290/15

Beata
Dunajewska

291/15

Beata
Dunajewska

292/15

Piotr Czauderna

włącznie do
regulaminu
nagrody im. Lecha
Bądkowskiego
kategorii „Młody
Społecznik Roku”
naprawy chodnika
przy ulicy
Chodkiewicza
modernizacji
boiska na terenie
Gimnazjum Nr 10

02.10.15

włączenia
Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej
Ośrodków
Szkolenia
Kierowców do
powstającego
Zespołu
Doradczego ds.
Transportu
montażu progów
zwalniających i/lub
azylu dla pieszych
przy ul. Myśliwskiej
na przejściu na
wysokości osiedla
Nad Wodą
montażu wiat
autobusowych
w Nowym Porcie
spowolnienia ruchu
na ul. Wyzwolenia

02.10.15

działalności firm
deweloperskich

6.10.15

02.10.15

02.10.15

W skład nowopowstałego Zespołu ds. Mobilności i Transportu wszedł Pan Robert Małek
reprezentujący Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców.

02.10.15

05.10.15

05.10.15
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293/15

Piotr Czauderna

294/15

Piotr Czauderna

295/15

Piotr Czauderna

296/15

Emilia Lodzińska

297/15

Łukasz Hamadyk

298/15

Łukasz Hamadyk

299/15

Łukasz Hamadyk
Jaromir
Falandysz

zaoferowania
mieszkań
komunalnych na
sprzedaż w trakcie
Gdańskich Targów
Mieszkaniowych
działalności firmy
Port Service w
Gdańsku
budowy i wynajmu
tzw. stadionu
letniego w
Gdańsku Brzeźnie
montażu
brakującego
fragmentu
ogrodzenia przy
stacji PKM
Niedźwiednik
naprawy chodnika
przy ul. Przyjemnej
w dzielnicy Orunia
– Św. Wojciech Lipce
naprawy fragmentu
chodnika przy ul.
Stromej w dzielnicy
Orunia – Św.
Wojciech - Lipce
zagospodarowania
terenu Wzgórza
Św. Wojciecha w
dzielnicy Orunia –
Św. Wojciech Lipce

6.10.15

6.10.15

6.10.15

7.10.15

7.10.15

7.10.15

7.10.15
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