Interpelacje RMG – 29 stycznia 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Termin
odpowiedzi

Odpowiedzi

Mieszkańcy ul. Filaretów wnioskowali o wykonanie badań akustycznych hałasu
drogowego od Al. Armii Krajowej oraz wskazania terminu budowy ekranu
akustycznego na wysokości ulicy Filaretów. ZDiZ zwrócił się o rozpatrzenie
wniosku przez zespół ds. rozpatrywania wniosków mieszkańców związanych z
uciążliwościami hałasowymi oraz budowy ekranów akustycznych. Zespół ustalił,
że na ulicy Filaretów 9 zlokalizowana jest stacja pomiarowa ciągłego systemu
monitoringu hałasu w Gdańsku. Według danych z zarejestrowanych pomiarów
wynika nieznaczne przekroczenie poziomu dopuszczalnego. Miasto jest
zobowiązane co 5 lat przeprowadzać ocenę stanu akustycznego w postaci
aktualizacji mapy akustycznej. Kolejna mapa akustyczna powstanie do 13
czerwca 2017 r. Mapa określi tereny, na których występuje przekroczenie
poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku z uwzględnieniem rodzaju
rzeczywistej zabudowy oraz ilości mieszkańców narażonych na hałas. Analiza
posłuży do stworzenia hierarchii obszarów o największym wskaźniku, dla których
zaproponowane zostaną ewentualne działania organizacyjno – techniczne
zmniejszające uciążliwości hałasowe oraz kolejność ich podejmowania.
Planowano rozpoczęcie zadania już w 2009r., jednakże wdrożenie programu
wiązało się z rezygnacją z innych programów zdrowotnych, ocenianych z punktu
widzenia zdrowia wszystkich mieszkańców miasta. W Polsce szczepienia
przeciwko wirusowi HPV zostały wpisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego
do Programu Szczepień Ochronnych w części II „Szczepienia zalecane –
niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia”. Z
informacji uzyskanych przez Wydział Rozwoju Społecznego wynika, że trzy
dawki szczepionki to koszt ok. 1 200 zł. W Gdańsku liczba dziewczynek (które
będą miały 12 lat w 2017 roku) wynosi około 1 850 osób zatem średni koszt
zakupu szczepionek dla wszystkich 12 letnich dziewczynek zamieszkałych w
Gdańsku wynosi ponad 2,2 mln. zł w skali roku. Do całościowego kosztu tego
typu programu należy również doliczyć środki potrzebne na akcję promocyjnoedukacyjną oraz koszty podania szczepionki i samego badania lekarskiego. Z
danych uzyskanych z MOPR wynika, że w 2015 roku liczba dziewczynek w
wieku 10 lat z rodzin objętych systemem pomocy społecznej wynosi 112.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze

397/15

Łukasz Hamadyk

budowy ekranu
akustycznego na wysokości
ul. Filaretów

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,
Wojciech Stybor,
Andrzej Kowalczys,
Mirosław

szczepień HPV

22.12.15
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Zdanowicz

399/15

Beata Wierzba

wyjaśnienia złego
zabezpieczania budowy
firmy DEKPOL przy ul.
Toruńskiej

22.12.15

400/15

Andrzej Kowalczys

cofnięcia nakazu eksmisji
przez Prezydenta

22.12.15

środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi zakłada przeniesienie finansowania obowiązkowych
szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych z resortu zdrowia do
Narodowego Funduszu Zdrowia, począwszy od 2017 roku. Zgodnie z nowelizacją
ustawy, NFZ zostanie zobowiązany do finansowania zakupu szczepionek
potrzebnych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób
ubezpieczonych. Zmiana powinna zwiększyć elastyczność podejmowania decyzji
o rozszerzaniu listy chorób objętych działaniami profilaktycznymi w formie
szczepień ochronnych.
Za odpowiednie zabezpieczenie budowy odpowiada kierownik budowy. W tym
przypadku jest to ogrodzenie typu lekkiego, nie związane na trwałe z gruntem
ograniczające przestrzeń przed już wybudowanym budynkiem przed dostępem
dla osób trzecich. Jak wynika z wyjaśnień firmy DEKPOL do dnia dzisiejszego nikt
nie zgłaszał żadnych sygnałów na temat utrudnień wynikających z ograniczenia
przestrzeni chodnikowej, które wpływają na komfort mieszkańców, ani tym
bardziej wypadku. Po zakończeniu prac brukarskich – chodnik jest dostępny dla
pieszych na całej długości w przepisowej szerokości od 1,5m do 4m. Chwilowe
utrudnienia w okolicy skrzyżowania ul. Toruńskiej i ul. Żabi Kruk mogły
występować z tytułu awarii kolektora sanitarnego, przy której prace prowadziła
firma SGN S.A. Planowany termin zakończenia budowy to drugi kwartał 2016r.
Z powodu zadłużenia Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB
wypowiedział najem lokalu ze skutkiem na 31.12.2008r. Prezydent może wyrazić
zgodę na ponowne nawiązanie lub kontynuowanie stosunku najmu z osobą, której
wypowiedziano umowę najmu z powodu zadłużenia czynszowego, a która
uregulowała zaległe należności w opłatach związanych z używaniem lokalu, o ile
nadal zamieszkuje w tym lokalu oraz kwalifikuje się do udzielenia pomocy
mieszkaniowej z zasobów Miasta. Jeżeli powierzchnia zajmowanego lokalu
przekracza normatywną powierzchnię użytkową, zgodnie z przepisami ustawy o
dodatkach mieszkaniowych, można odmówić wyrażenia zgody na nawiązanie
najmu lokalu i wskazać tej osobie inny lokal. Ostatecznie w dniu 11 września
2015r. zapadł wyrok sądu nakazujący eksmisję z lokalu z prawem do lokalu
socjalnego. Z chwilą pozyskania odpowiedniego lokalu przygotowana zostanie
ostateczna oferta najmu innego lokalu mieszkalnego z zasobów gminnych. W
przypadku odmowy przyjęcia kolejnej propozycji innego lokalu, zrealizowany
zostanie prawomocny wyrok sądu z dnia 11.09.2015 r. Po opróżnieniu lokalu,
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401/15

Emilia Lodzińska

montażu oświetlenia w
przejściu tunelowym na ul.
Sochaczewskiej

24.12.15

402/14

Beata Dunajewska

utwardzenia ul. Łęgi na
Olszynce

24.12.15

403/15

Beata Dunajewska

wpisania do harmonogramu
remontów ulic i chodników
na Przeróbce

24.12.15

404/15

Andrzej Kowalczys

zamalowania graffiti na
murze oporowym wzdłuż

24.12.15

zostanie on zagospodarowany na realizację zarejestrowanych potrzeb
mieszkaniowych osób oczekujących na udzielenie pomocy w tym zakresie lub
zgodnie z postanowieniami Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem
Mieszkaniowym Miasta Gdańska na lata 2014-2018 zostanie wskazany jako lokal
zamienny dla najemców zamieszkujących na obszarze Starego i Głównego
Miasta, którzy zajmują lokale przeznaczone do przekwalifikowania na lokale
użytkowe.
DRMG zleciło opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul.
Sochaczewskiej. Istnieje możliwość doświetlenia fragmentu ul. Sochaczewskiej
staraniem i na koszt administratora przychodni zdrowia, poprzez zamontowanie
oprawy oświetlenia ulicznego na ścianie budynku Przychodni Mickiewicza, od
strony pasa drogowego ulicy i zasilenia jej z licznika energii czynnej
administratora przychodni. Zamontowanie oprawy na wysięgniku na ścianie
budynku przychodni skutkowałoby zawarciem przez ZDiZ umowy na refundację
kosztów energii zużytej przez oprawę z administratorem przychodni oraz
utrzymaniem oprawy przez ZDiZ. Zarząd Dróg i Zieleni mógłby przekazać
nieodpłatnie oprawę oświetleniową do montażu na ścianie budynku przychodni.
W przypadku zaakceptowania rozwiązania koniecznie byłoby wystąpienie do ZDiZ
zarządcy lub właściciela budynku przychodni w celu uzyskania warunków
koniecznych do zrealizowania zamierzenia.
Zarząd Dróg i Zieleni dokona rozpoznania zamierzeń remontowo-inwestycyjnych
gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których planowana realizacja byłaby
w kolizji z zamierzeniami nawierzchni gruntowej jezdni przy zastosowaniu płyt
YOMB wraz z budową chodnika na ulicy w wykazie zadań remontowych ZDiZ w
2016 roku finansowanych ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie
ulic. Do tego czasu, w celu złagodzenia występujących utrudnień
komunikacyjnych, staraniem ZDiZ będą wykonywane doraźne naprawy
nawierzchni gruntowej jezdni polegające na jej profilowaniu przy wykorzystaniu
„destruktu” bitumicznego. Ostatnie prace naprawcze jezdni ul. Łęgi w tej
technologii były wykonywane w pierwszej dekadzie grudnia br.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wpisanie ulic do Programu modernizacji ulic w
Gdańsku. Wpisane ulice będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym
od posiadanych przez Miasto środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do usunięcia graffiti. Prace zostaną
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wykonane, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne, jednak nie później niż do
końca kwietnia 2016 r.

cmentarza komunalnego
przy ul. Łostowickiej
405/15

Łukasz Hamadyk

406/15

Jacek Teodorczyk

407/15

Piotr Czauderna

zabezpieczenia
zabytkowego Domu
Zdrojowego przed wykupem
przez prywatne podmioty
drugiego etapu remontu ul.
Goplańskiej

24.12.15

możliwości odpracowania
zaległości czynszowych w
postaci godzin zleconych na
rzecz miasta

24.12.15

24.12.15

Sprawa została omówiona podczas spotkania z Radą Dzielnicy Brzeźno w dniu 3
grudnia 2015 r. Władze Miasta uwzględniając historyczny charakter obiektu oraz
estetykę jego otoczenia będą dążyły do zapewnienia najwłaściwszego sposobu
zagospodarowania Domu Zdrojowego.
Zjazdy oraz chodniki przy ul. Goplańskiej 1f, wykonane zostały zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz przyjętymi przez Miasto, standardami określającymi nadrzędność
chodnika w stosunku do zjazdów. W związku z przyjętymi założeniami, struktura
użytej do budowy chodników kostki ma na celu, wyraźne oddzielenie strefy ruchu
pieszego od ruchu kołowego. Dlatego też, kostka chodnikowa na zjazdach nie
zostanie wymieniona na kostkę betonową. Dążeniem takiego rozwiązania jest
także spowodowanie zachowania szczególnej ostrożności korzystających ze
zjazdów kierowców, przecinających strefę ruchu pieszego. Zmiana standardów
nie oznacza likwidacji zjazdów, o czym świadczy obniżenie krawężnika przy
posesjach. Konstrukcja zjazdów na całej długości, dostosowana została do
pełnionej funkcji. Realizacja inwestycji, polegającej na poprawie stanu
nawierzchni ul. Goplańskiej, na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul.
Łagowską, prowadzona jest zgodnie z uzgodnioną przez Zarządcę Drogi
dokumentacją projektową, uwzględniającą nowe standardy realizacji. Materiały
budowlane użyte przy budowie drogi spełniają wymagane normy oraz posiadają
wymaganą aprobatę. Wszystkie wykonane elementy infrastruktury drogowej
podlegają gwarancji jakości, zapisanej w umowie z wykonawcą robót
budowlanych.
Zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 100/12 z dnia 07.12.2012 roku
istnieje możliwość zmiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na
świadczenie rzeczowe, tj. osobiste świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela pod
warunkiem regulowania bieżących należności. Dłużnik może odpracować całość
zadłużenia pod warunkiem regularnego opłacania bieżących należności.
Porozumienie w przedmiocie osobistego świadczenia na poczet zaległości nie
może dotyczyć kwot zadłużenia przekraczających 20.000 zł, przy czym
świadczenia osobiste mogą być realizowane w stosunku do zaległości starszych
niż sześć miesięcy. Świadczenie osobiste nie jest i nie może być alternatywą do
bieżącego regulowania zobowiązań, które muszą mieć formę pieniężną, dlatego
w przypadku cyklicznego zadłużania się określa się długość okresu
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408/15

Piotr Czauderna

ustanowienia ruchu
dwukierunkowego w ul.
Konwalii

24.12.15

409/15

Łukasz Hamadyk

24.12.15

410/15

Beata Dunajewska

zmiany z umieszczaniem
kandydatów w wyborach do
Rad Dzielnic, polegającej
na losowym przydziale
numerów na liście
zmian w komunikacji do
i z Nowego Portu

411/15

Jerzy Milewski

udzielonych pożyczek przez
Miasto, jednostki
organizacyjne oraz
podmioty gospodarcze

28.12.15

28.12.15

odpracowywania zadłużenia w celu mobilizowania dłużników do opłacania
należności w formie pieniężnej. Windykacja sądowa zaległych należności jest
ostatecznością, którą poprzedzają tzw. „miękkie” czynności windykacyjne tj.
wezwania do zapłaty z uprzedzeniem o skutkach zalegania, propozycja zawarcia
porozumienia z dłużnikiem (np. rozłożenia na raty spłaty zadłużenia) oraz
propozycja tzw. odpracowania długu.
Jeden kierunek został wprowadzony ze względu na istniejące przewężenie pasa
drogowego. Po przeanalizowaniu sytuacji oraz ze względu na lokalny charakter
ulicy a także niewielkie natężenie ruchu drogowego, docelowo zostanie
wprowadzony ruch dwukierunkowy. W związku z tym, że odcinek na którym
występuje przewężenie jezdni jest na tyle krótki, że zapewnia odpowiednią
widoczność, nie zostanie wprowadzone oznakowanie informujące o
pierwszeństwie na zawężonym odcinku jezdni.
Propozycja wymaga dokonania nowelizacji we wszystkich statutach rad dzielnic.
Do zadań Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, należą
sprawy dotyczące m.in. wewnętrznego ustroju jednostek pomocniczych Gdańska.
Rozpatrzenie propozycji leży w kompetencjach Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego.
Planowana oferta przewozowa dla linii 158 przewiduje uruchomienie kursów w
soboty i dni świąteczne w terminie po oddaniu do eksploatacji tunelu pod Martwą
Wisłą. Obszary przemysłowe po wschodniej stronie Martwej Wisły zostaną
obsłużone m.in. przez linię autobusową 158, która zostanie skierowana przez
tunel. Zmiana trasy linii tramwajowej 10 i skierowanie jej przez Operę Bałtycką
zamiast przez ul. Jana z Kolna spowoduje wydłużenie czasu przejazdu o około 5
minut w jednym kierunku. Zostanie przeanalizowany pod kątem faktycznego
zapotrzebowania wariant trasy przez Operę Bałtycką tylko w godzinach
pozaszczytowych i ewentualnie wprowadzony. Wydłużenie trasy linii tramwajowej
5 do Jelitkowa lub do Zaspy nie jest możliwe z uwagi na brak wystarczającej
liczby taboru będącego do dyspozycji ZTM. Dojazd do UG i do Oliwy zapewniają
tramwaje linii 6, 11, 12 oraz dodatkowo od strony Przymorza do Oliwy – linia 2.
Jednostki organizacyjne Miasta nieposiadające osobowości prawnej nie są
uprawnione do udzielania pożyczek. Podmioty gospodarcze oraz spółki prawa
handlowego ze 100 % udziałem Miasta są samodzielnymi podmiotami. Zgodnie z
przepisami ustawy o samorządzie gminnym - Rada Miasta Gdańska ustala
maksymalną wysokość udzielonych pożyczek i upoważnia Prezydenta do
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412/15

Jerzy Milewski

funkcjonowania schroniska
dla bezdomnych zwierząt
przy ul. Przyrodników 14

28.12.15

413/15

Emilia Lodzińska

objęcia dzieci
przedszkolnych bezpłatną
opieką logopedyczną

29.12.15

udzielania w danym roku budżetowym pożyczek do wysokości kwoty określonej
w uchwale budżetowej. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej oraz w
uzasadnieniach do zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu zmieniającej
kwotę maksymalną pożyczek udzielanych w danym roku budżetowym
wskazywane są podmioty, którym planuje się udzielić pożyczek. W załączeniu
informacja o udzielonych pożyczkach przez Miasto.
Do odpowiedzi załączono sprawozdanie z realizacji budżetu schroniska w
układzie opisowym za rok 2014 oraz za okres trzech kwartałów br. Sprawozdanie
w sposób syntetyczny obrazuje zakres wydatków i dochodów schroniska w
poszczególnych okresach. W 2014 do schroniska darczyńcy dostarczyli
darowizny rzeczowe w formie karmy dla zwierząt o wartości ogółem 77.335 zł.
Wartość darowizn rzeczowych za okres trzech, pierwszych kwartałów br. wynosi
61.608 zł. Schronisko dla bezdomnych zwierząt nie korzystało i nie korzysta z
dotacji celowych. Wpływy uzyskane z działalności schroniska zostały
szczegółowo opisane w załączniku dot. realizacji budżetu jednostki – wykonanie
dochodów. Schronisko zatrudnia w 2015r. 25 pracowników w tym na
stanowiskach pracowników umysłowych (9) oraz robotniczych (16 osób).
Wszystkie zwierzęta są bezpośrednio pod stałą opieką dwóch lekarzy weterynarii
zatrudnionych w schronisku. Placówka działa w systemie zmianowym. Miejski
Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” prowadzi postępowanie sądowe przeciwko firmie
„Akademia Przedszkolaka” o zapłatę należności za umieszczenie tablicy
informacyjno-reklamowej na terenie ZOO. Poza tym nie są prowadzone żadne
postępowania administracyjne, sądowe jak i przygotowawcze związane
z
funkcjonowaniu jednostki. Postępowania przetargowe dotyczące dostaw oraz
wykonywania robót przygotowane i przeprowadzone są przez komórkę zamówień
publicznych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. W załączeniu wykaz ilości i
zakres przeprowadzonych zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego dla schroniska w latach 2014 i 2015.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach – pomoc udzielana jest między innymi z powodu zaburzeń
komunikacji językowej. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego
wyników, udzielanie pomocy logopedycznej indywidualnej i grupowej w wielu
przypadkach odbywa się na terenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. Co
roku we wrześniu na terenie poszczególnych przedszkoli wszystkie dzieci objęte
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są przez poradnie badaniami przesiewowymi, które wyłaniają dzieci wymagające
terapii logopedycznej. W niektórych przedszkolach logopeda zatrudniony przez
rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną prowadzi raz w tygodniu
terapię dla dzieci wymagających wsparcia w tym zakresie. Dodatkowa darmowa
pomoc logopedyczna w przedszkolach udzielana jest dzieciom, którym poradnia
wystawiła opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego. Ze względu na dużą liczbę dzieci
potrzebujących wsparcia z powodu zaburzeń komunikacji językowej w
przedszkolach integracyjnych i specjalnych logopedzi są zatrudnieni na etacie.
Do Miasta napływają wnioski w sprawie iluminacji różnych obiektów. Po analizie
zasadności ich realizacji są one gromadzone w wykazie potrzeb inwestycyjnych, a
następnie sukcesywnie realizowane, w miarę posiadanych środków finansowych
w danym roku budżetowym, w kolejności wynikającej ze zgłoszenia danej
inwestycji. W ten sposób utworzyła się lista rankingowa zadań, które oczekują na
realizację, wśród nich na poz. 9 znajduje się iluminacja pn. „wiadukt stara
Kościuszki”. Z uwagi na fakt, że w budżecie przyszłego roku brak jest zadania
„Iluminacje zabytków” trudno jest określić termin realizacji zadania. Jest on
uzależniony od realizacji wcześniej ujętych zadań na liście oraz od możliwości
zabezpieczenia środków finansowych w poszczególnych latach budżetowych na
inwestycje iluminacji zabytków.

414/15

Emilia Lodzińska

iluminacji wiaduktu nad
torami kolejowymi wzdłuż
Alei Żołnierzy Wyklętych

29.12.15

415/15

Łukasz Hamadyk

29.12.15

Aktualnie trwają rozmowy w sprawach technicznych i finansowych związanych z
realizacją inwestycji. Środki będą przyznane najprawdopodobniej w ramach
realizacji kolejnego Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej.

416/15

Łukasz Hamadyk

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

30.12.15

Monitoring na placu Ks. Jana Gustkowicza składa się z kamer stałopozycyjnych,
które stale obserwują jedną scenę. Nie zostały one włączone do najbliższego
studia monitoringu w Komisariacie V Policji przy ul. Obrońców Wybrzeża z
powodu braku przyłącza kablowego. W związku z tym, że nie są włączone do
systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, obraz rejestrowany nie jest
obserwowany przez operatorów Straży Miejskiej. Kamery zainstalowane na placu
Ks. Jana Gustkowicza działają wyłącznie lokalnie, nagrania z kamer są
archiwizowane na lokalnym rejestratorze i w przypadku jakiegoś zdarzenia można
zabezpieczyć nagranie w terminie do 30 dni.
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417/15

Anna Kołakowska

naprawy chodnika przy ul.
Kormoranów na Stogach

30.12.15

418/15

Anna Kołakowska

przydziału lokalu
mieszkalnego z zasobów
komunalnych

30.12.15

419/15

Andrzej Kowalczys

ponownego rozpatrzenia
interpelacji nr 385/15

30.12.15

420/15

Łukasz Hamadyk

ustalenia właściciela
niedziałającej skrzynki
telekomunikacyjnej na
skrzyżowaniu ulic Wolności,

4.01.16

Remont chodników został uwzględniony w programie Modernizacji chodników w
Gdańsku w 2017 roku. Do czasu kompleksowej modernizacji chodników
staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie do końca grudnia br.
zostanie wykonany przegląd stanu technicznego chodników i w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pieszych
zostanie wykonana niezbędna naprawa.
Lokal mieszkalny przy ul. Bora Komorowskiego stanowi własność osoby fizycznej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – jeżeli
lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez
właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w
ustawie. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności
dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Dostarczone do akt
sprawy dokumenty nie potwierdziły dokonania przez właściciela skutecznego
wypowiedzenia najmu lokalu, co wcześniej uniemożliwiało udzielenie pomocy
mieszkaniowej. W toku prowadzonego od maja 2015r. postępowania
wyjaśniającego w sprawie wniosku złożonego przez najemcę lokalu socjalnego o
wskazanie lokalu docelowego w związku ze wzrostem osiąganych dochodów oraz
zamiarem wspólnego zamieszkania dokumenty niezbędne do ostatecznego
rozpatrzenia wniosku były składane sukcesywnie od końca września do grudnia
br. W związku z pozytywną weryfikacją złożonych wniosków, w grudniu 2015r.
wnioskodawcom przedłożono propozycję zapoznania się z usytuowaniem i
stanem technicznym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Ubocze,
pozyskanym do zasobu mieszkaniowego Miasta. Propozycja została przyjęta
przez wnioskodawców i w dniu 21.12.2015 r. wydano wnioskodawcom ofertę
najmu lokalu.
Mimo trwających prac projektowych, dotyczących budowy w rejonie
wielopoziomowego parkingu, którego realizacja pozwoli wyeliminować problem
nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, w celu niedopuszczania do dalszej
dewastacji terenów zielonych, podjęta została decyzja o ustawieniu słupków
blokujących.
Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do usunięcia szafki w terminie do końca
stycznia 2016 r.
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421/15

Łukasz Hamadyk

422/15

Beata Jankowiak

Marynarki Polskiej i Ks.
Góreckiego
wsparcia mieszkańców ulicy
Kaczeńce w sprawie
podłączenia ich do sieci
ciepłowniczej GPEC w
dzielnicy Stogi

stworzenia miejsc
parkingowych przy Szkole
Podstawowej Nr 1

4.01.16

5.01.16

Ze względu na stan techniczny i wielkość budynków nie jest możliwe zrobienie
węzłów indywidualnych w każdym budynku, możliwe jest podłączenie kilku
budynków przy założeniach, że GPEC buduje przyłącze ciepłownicze,
mieszkańcy budują/adaptują jeden z garaży/obiektów gospodarczych na potrzeby
wspólnego węzła, mieszkańcy budują wspólny węzeł bądź mieszkańcy budują
sieć niskoparametrową od wspólnego węzła do swoich budynków. Indywidualne
warunki świadczenia usług należy uzgodnić z GPEC. Minimalna ilość obiektów do
podłączenia to 5 budynków przy założeniu, że adaptowany budynek
zlokalizowany będzie na wysokości budynku Kaczeńce 3 (mapka w załączeniu).
Koszt wspólnego węzła z montażem to ok 50 000 zł. Adaptacja pomieszczenia na
potrzeby węzła to ok 15 000 zł. Wskaźnikowy koszt instalacji niskoparametrowej
to 1000-1500 zł. Mieszkańcy budynków położonych dalej od ul. Siennej winni
skontaktować się z GPEC w celu uzyskania informacji o szacunkowym koszcie
podłączenia i wymaganiach technicznych. Mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji
udzielanej ze środków budżetu Miasta od 50 do 100% łącznej wysokości
wydatków, nie więcej niż 4000 zł na zamianę ogrzewania węglowego na
ekologiczne.
Teren szkoły i tereny przyległe należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Morena nie
są objęte planem miejscowym. Na działce wzdłuż ulicy Piecewskiej obecnie
realizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny przez DM INVEST Sp. z o.o.
Dla zaspokojenia potrzeb przyszłych mieszkańców budynku zgodnie z zapisami
planu realizuje się miejsca postojowe w hali garażowej pod budynkiem oraz
zaprojektowano kilka miejsc postojowych na terenie działki objętej inwestycją.
Działka pomiędzy realizowanym budynkiem a szkołą jest działką będącą
własnością Miasta. Zgodnie z planem miejscowym przyszli inwestorzy
zobowiązani będą do realizacji miejsc postojowych dla swoich potrzeb na terenie
własnej nieruchomości, w ilości określonej planem w zależności od funkcji
przyszłej inwestycji. Organ nie może zobowiązać inwestora do budowy miejsc
postojowych na rzecz innych podmiotów. Zasadność i możliwość realizacji
dodatkowych miejsc parkingowych dla rodziców dowożących swoje dzieci do
szkoły na terenie S.P. nr 1, rozważona zostanie w kontekście możliwości
technicznych i planów inwestycyjnych dla placówki.
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423/15

Andrzej Kowalczys

odśnieżania ścieżek
rowerowych

6.01.16

424/15

Jarosław Gorecki

usunięcia bezprawnie
ustawianych skrzyń na
zużytą odzież na terenie
miasta

12.01.16

425/15

Beata Dunajewska

odtworzenia zniszczonego
skweru na ul. Wolności

13.01.16

Zimowe utrzymanie infrastruktury rowerowej stanowi standardowe działanie w
miastach promujących komunikację rowerową oraz jest kluczowym działaniem
Programu Operacyjnego Mobilność i Transport do Strategii Rozwoju Miasta
Gdańska 2030+. Kwota wydatkowana na odśnieżanie dróg rowerowych stanowi
mniej niż 1 % wydatków ponoszonych na zimowe utrzymanie miasta. Do celów
usuwania śniegu z dróg rowerowych nie używa się soli, proces odśnieżania jest
przyjazny środowisku.
Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie do 15 stycznia br.
(przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) zostanie wykonana naprawa
nawierzchni chodnika. Zwłoka w usunięciu awarii chodnika była spowodowana
koniecznością rozpoznania wśród gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego
przyczyny zapadnięcia się chodnika np. na skutek potencjalnej awarii urządzenia
zlokalizowanego pod nawierzchnią chodnika. Zadrzewienie przyuliczne
znajdujące się w pasach drogowych ulic: Wita Stwosza, Żeromskiego i Grottgera
staraniem ZDiZ zostanie poddane cięciom sanitarnym i formującym, w tym
również w zakresie usunięcia występującej w koronach drzew jemioły. Z uwagi na
występujące w koronach drzew lęgi ptasie, prace te zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa mogą być wykonywane w okresie od 16 października do końca
lutego. Prace zostaną wykonane do końca lutego br. W chwili obecnej wszystkie
pojemniki na odzież używaną stanowią własność Polskiego Czerwonego Krzyża.
Z chwilą wydania zezwolenia na lokalizacje pojemników, do budżetu Miasta
wpływać będą należności z tytułu zajęcia pasa drogowego na ten cel.
W II-ej połowie grudnia 2015r. prowadzone były prace związane z instalacją
nowego punktu kamerowego miejskiego monitoringu wizyjnego, w ramach
realizacji jednego z Projektów Obywatelskich. Prace wymagały posadowienia
nowego słupa kamerowego wraz z fundamentem oraz doprowadzeniem łączy
światłowodowych i kabli zasilających do tego punktu kamerowego i połączenia ich
z istniejącą infrastrukturą kablową w tym rejonie. Wiązało się to z koniecznością
wykonania niezbędnych prac ziemnych. Z uwagi na silne mrozy, firma realizująca
zadanie, nie miała możliwości przywrócenia stanu pierwotnego częściowo
uszkodzonego skweru i uporządkowania chodników. Prace porządkowe, których
celem będzie odtworzenie infrastruktury ziemnej wraz z częścią chodnika do
stanu pierwotnego, wykonane zostaną w terminie późniejszym uzależnionym od
warunków atmosferycznych.
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426/15

Beata Dunajewska

nie wykorzystania środków
na realizację projektu
„Dzielnicowy park
rekreacyjno –
wypoczynkowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na
Stogach” etap I

13.01.16

427/15

Beata Dunajewska

sporządzenia projektu
odwodnienia ul. Mazurskiej

13.01.16

428/15

Beata Dunajewska,
Aleksandra
Dulkiewicz, Andrzej
Kowalczys, Żaneta
Geryk, Wojciech
Stybor, Wojciech
Błaszkowski,
Bogdan Oleszek

zwiększenia budżetu ZDiZ
na zakup wiat
autobusowych

14.01.16

Zadanie zostało zrealizowane w całym zakresie zgłoszonym w konkursie dla
etapu I na całkowitą kwotę 413 071,60 zł. W ramach tej kwoty opłacono m.in.
dokumentację projektową, mapy z ewidencji gruntów oraz realizację robót
budowlanych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia oszczędności na
projektach z Budżetu Obywatelskiego przy zrealizowaniu wnioskowanego zakresu
rzeczowego wracają one do puli środków na BO i mogą być wykorzystane m.in.
do pokrycia niedoboru środków na innych zadaniach BO. Tym samym priorytetem
jest zrealizowanie każdego zadania BO we wnioskowanym zakresie.
Na przestrzeni ostatnich lat „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. nie otrzymała
żadnego zgłoszenia o tworzeniu się zastoisk wody w ul. Mazurskiej. Jedyne
zgłoszenie o zalaniu ul. Mazurskiej miało miejsce w dniu 28.07.2015r. – zdarzenie
to było spowodowane wyłączeniem zasilania na stacji pomp wód deszczowych
zlokalizowanej przy ul. Wczasy. Rejon przystanku tramwajowego przy ul.
Mazurskiej zostanie poddany wzmożonej obserwacji przez służby „Gdańskich
Melioracji” w okresie roztopów lub opadów deszczu. Remont chodnika w ul.
Dworskiej zostanie wykonany w 2016 roku ze środków finansowych
przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg. Zakres prac uzgodniony z
Spółdzielnią Mieszkaniową Brzeźno będzie obejmował wymianę uszkodzonych
płyt chodnikowych. Prace zostaną zrealizowane do końca II kwartału br. Remont
chodnika na ul. Chodkiewicza oraz ul. Hallera został wpisany do programu
„Modernizacji Chodników w Gdańsku” – edycja 2017 r. Remont chodnika na
przystanku tramwajowym w ciągu ul. Mazurskiej zostanie zrealizowany w terminie
do końca II kwartału br. Zakres przewidzianych do realizacji robót będzie
obejmował remont nawierzchni peronu przystanku tramwajowego wraz z naprawą
nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej na odcinku jezdni zlokalizowanym w
bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tramwajowego.
Wydział Programów Rozwojowych jest w trakcie przygotowania odrębnego
programu inwestycyjnego pod roboczą nazwa „Wiata dla mieszkańca”. Program
zawiera wykaz 28 przystanków, gdzie na prośbę mieszkańców/Rad Dzielnic
powinny stanąć wiaty przystankowe. Łączny koszt inwestycji to ok. 630 tys. zł.
Program, podobnie jak „Program modernizacji chodników na terenie Gdańska”
zostanie podzielony na lata. W chwili obecnej jeszcze nie wiadomo czy zadanie,
jako inwestycyjne będzie realizowane przez ZDiZ czy DRMG. Planuje się
rozpoczęcie programu w 2016 roku.
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2016 ROK
1/16

Beata Jankowiak

położenia płyt YOMB przy
ulicy Jaworowej

22.01.16

2/16

Wojciech
Błaszkowski

przywrócenia ruchu
dwukierunkowego na ul.
Jasieńskiej

25.01.16

3/16

Beata Dunajewska

interwencyjnego remontu
ogrodzenia i posadzki w
przedszkolu nr 16

26.01.16

4/16

Emilia Lodzińska

zagospodarowania terenu
przy cmentarzu Srebrzysko
na parking dla samochodów

26.01.16

5/16

Emilia Lodzińska

ustawienia wiaty
autobusowej na ul.
Góralskiej

1.02.16

Remont ulicy zostanie wpisany do planu remontów Zarządu Dróg i Zieleni w 2017
roku. Zakres planowanych do realizacji robót będzie obejmował utwardzenia
nawierzchni gruntowej jezdni płytami drogowymi wraz z budową chodnika. ZDiZ
nie ma w chwili obecnej możliwości zrealizowania zadania. Z uwagi na
nietrwałość istniejącej nawierzchni gruntowej na którą w znacznym stopniu mają
wpływ zmienne warunki atmosferyczne i brak systemu odwodnienia pasa
drogowego powoduje, iż wody opadowe tworzące zastoiny na jezdni gruntowej
powodują jej rozmywanie, a w konsekwencji powstawanie wyrw w nawierzchni.
ZDiZ na bieżąco zasypuje (jako działania doraźne) powstające w nawierzchni
wyrwy.
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jasieńskiej na odcinku od ul.
Zwierzynieckiej do ul. Rysiej wynikało z licznych próśb mieszkańców
zgłaszających problem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
szczególnie dla pieszych jego uczestników. Ulica Jasieńska ma szerokość 4,5
metra bez wyodrębnionego chodnika. Jego wydzielenie przy ruchu
dwukierunkowym było niemożliwe z uwagi na szerokość pasa drogowego.
Wiosną bieżącego roku podjęte zostaną działania mające na celu wyodrębnienie
przestrzeni dla pieszych.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje zlecenie na opracowanie
dokumentacji projektowej na wymianę ogrodzenia w 2016 r., dokumentacja
pozwoli określić kwotę potrzebną na zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadania. Wymiana podłogi w salach dydaktycznych na parterze została
przewidziana na lipiec 2016 r. w okresie przerwy wakacyjnej placówki.
Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w bieżącym roku zostanie opracowany projekt
wykonania utwardzonych miejsc postojowych. Po uzyskaniu decyzji
administracyjnej na realizację robót zadanie zostanie wpisane do planu remontów
ZDiZ. Z uwagi na zaplanowane już w br. zadania remontowe, ZDiZ nie ma w
chwili obecnej możliwości zrealizowania zadania. Zadanie zostanie wpisane do
planu remontów w 2017 roku.
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6/16

Łukasz Hamadyk

7/16

Marek Bumblis

8/16

Marek Bumblis

9/16

Anna Wirska

10/16

Łukasz Hamadyk

11/16

Klub Radnych PO

12/16

Emilia Lodzińska

13/16
14/16

Agnieszka
Owczarczak
Beata Jankowiak

15/16

Beata Jankowiak

przyśpieszenia budowy
wiaty śmietnikowej dla
mieszkańców budynków
przy Placu ks. Jana
Gustkowicza i Wyzwolenia
przejść dla pieszych na
ulicy Łąkowej
zabytkowego lokalu na ul.
Łąkowej
wskazania placówek do
wykonywania kary
ograniczenia wolności i prac
społecznie użytecznych za
grzywnę
zamykania cmentarza w
godzinach nocnych oraz
oświetlenia głównej alei
cmentarza w dzielnicy
Nowy Port
przedstawienia kosztów
i skutków zmian ustawy
o systemie oświaty dla
miasta Gdańska
przebudowy sieci
ciepłowniczej w ul. Jana
z Kolna
uruchomienia oświetlenia
przy al. Jana Pawła II
przeznaczenia środków na
remont Domu Sąsiedzkiego
Piecki - Migowo
powstania Domu
Sąsiedzkiego na terenie
dzielnicy Jasień

1.02.16

1.02.16
2.02.16
3.02.16

3.02.16

4.02.16

5.02.16

5.02.16
5.02.16

5.02.16
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16/16

Beata Wierzba

17/16
18/16

Adam Nieroda
Adam Nieroda

19/16

Adam Nieroda

20/16

Emilia Lodzińska

pomocy dla rodziny
dwuosobowej
automatów biletowych ZTM
uzupełnienia elementów
małej architektury na
terenie Starego Chełmu
wyeksponowania pomnika
Marii Konopnickiej
remontu ulicy Grażyny i
Wallenroda w Gdańsku
Wrzeszczu

5.02.16
9.02.16
9.02.16

9.02.16
10.02.16
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