Interpelacje RMG – 27 października 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

238/16 Jarosław Gorecki

243/16 Beata Jankowiak
248/16 Jarosław Gorecki

250/16 Łukasz Hamadyk

251/16 Mariusz
Andrzejczak
Piotr Borawski
Beata Jankowiak

W sprawie

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

informacji n/t strefy
płatnego parkowania w
Oliwie

26.09.16 Pod pobór opłat w Sektorze BO (Oliwa) Strefy Płatnego Parkowania można było wyznaczyć teren w granicach określonych w
Uchwale Rady Miasta Nr XXXII/680/12 leżący pomiędzy ulicami: Bażyńskiego, Polanki, Opata Jacaka Rybińskiego,
Grunwaldzką. Faktyczny pobór opłaty od dnia 1.10.2016 r. prowadzony będzie w granicach wyznaczonych ulicami:
Bażyńskiego, Polanki, Derdowskiego, Wita Stwosza, Asnyka, Kaprów, Grunwaldzką a więc na obszarze mniejszym niż na
terenie całej Oliwy. Dalsze ewentualne rozszerzenie strefy nastąpi jedynie w sytuacji uzasadnionej potrzeby. Pobór opłaty w
Strefie Płatnego Parkowania w Oliwie wprowadzony jest z zapewnieniem wszystkich warunków zawartych w obowiązanych
przepisach prawnych.
konkursu na malowanie
29.09.16 Zarząd Dróg i Zieleni ogłosi konkurs na wykonanie muralu do końca września, a regulamin zakłada realizację zwycięskiej
muralu przy ul. Witosa
pracy do końca br.
dostępu do budynku
30.09.16 W sprawie umożliwienia przechodu uczniom Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Wita Stwosza 23 przez teren
Zespołu Szkół Specjalnych
dzierżawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wita Stwosza 23A, w dniu 28.09.2016r. odbyła się wspólna wizja w
nr 2 przy ul. Wita Stwosza
terenie. W wizji uczestniczyli: Dyrektor ZSS Nr 2, przedstawiciel zarządcy budynku WM, zarząd WM, pracownicy GZNK SZB.
Podczas wizji ustalono:
 aktualnie wspólnota nie dokonała trwałego wygrodzenia terenu w sposób utrudniający przejście (na końcu chodnika
zamontowano łańcuch, który można każdorazowo odpiąć),
 w terminie ok. 1 tygodnia w miejscu łańcucha zostanie zamontowany słupek kładziony, w sposób uzgodniony tj. nie
utrudniający poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich i balkonikach, natomiast uniemożliwiający samochodom
wjazd od strony ulicy Wąsowicza pod budynek wspólnoty,
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąsowicza 23A przystąpiła do umowy dzierżawy terenu do niej przyległego, w której
widnieje zapis „Dzierżawca zobowiązany jest do udostępnienia przechodu i przejazdu na rzecz służb uprzywilejowanych
oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości, do których nie ma innej możliwości dojścia i dojazdu”,
 Zarządca wspólnoty oraz zarząd zostali poinformowani, że przed przystąpieniem do montażu trwałego ogrodzenia
dzierżawionego terenu muszą wystąpić do GZNK z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie ww. prac oraz o
konieczności wykonania bramek w ogrodzeniu w sposób umożliwiający przejście uczniom ZSS Nr 2 do ulicy Wąsowicza.
dofinansowania przez
4.10.16
Łódź wraz z przyczepą transportową została zakupiona przez Miasto i użyczona Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w dniu
Miasto i wykorzystania
23.10.2014r. na czas nieokreślony. Jest zarejestrowana na Miasto Gdańsk w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Warunki jej
przez Polski Związek
użytkowania określone w dokumencie bezpieczeństwa dopuszczają korzystanie z łodzi od świtu do zmierzchu na stojących i
Wędkarski łodzi patrolowej
płynących wodach śródlądowych przy sile wiatru do 6 stopni w skali Beauforta. Zostaną
przeprowadzone
czynności
„Okonek”
wyjaśniająco kontrolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub używania łodzi niezgodnie z przeznaczeniem i
zawartą umową zostaną podjęte działania zmierzające do wypowiedzenia umowy.
zawieszenia przystanku
6.10.16 Zatoka przystankowa przystanku „Hala Olivia” dla linii 122 została zamknięta operacyjnie w momencie, kiedy fizycznie nie
autobusowego przy Hali
było możliwości przejazdu dla autobusu z powodu zatarasowania zatoki przez samochody osobowe. Z powodu braku
Olivia
możliwości wyznaczenia alternatywnego, bezpiecznego dla pasażerów miejsca na przystanek zastępczy, przedmiotowy
przystanek musiał zostać chwilowo wyłączony z obsługi, do czasu odblokowania zatoki. Zgodnie ze standardami obsługi
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Emilia Lodzińska
Adam Nieroda
Magdalena Olek
Agnieszka
Owczarczak
Przemysław Ryś
Beata Wierzba
252/16 Jacek W.
Teodorczyk
253/16 Piotr Borawski

254/16 Emilia Lodzińska
255/16 Marek Bumblis

pasażerskiej, informacja o czasowym wyłączeniu z obsługi przystanku została opublikowana zarówno na przystanku jak i w
internecie. Czasowe wyłączenie z obsługi przystanku aż do momentu przyjazdu strażników lub policjantów było jedynym
możliwym działaniem, inaczej doszłoby do całkowitego wstrzymania ruchu na linii autobusowej 122. Kilka dni wcześniej
nastąpiło podobne zatarasowanie tej zatoki i natychmiast został wniesiony, na porządek dzienny działającej przy ZDiZ Komisji
Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu, wniosek o zmianę organizacji ruchu poprzez instalację znaków typu B-36. Komisja
zaopiniowała projekt pozytywnie i znak został ustawiony.
obsługi komunikacyjnej
6.10.16
mieszkańców budynków
przy ul. Bitwy Oliwskiej 14,
15 i 16
zmiany trasy linii
6.10.16
autobusowej nr 130
usunięcia nielegalnego
graffiti
odtworzenia koszy na
śmieci pod mostem nad
Nową Motławą

Realizacja zadania połączenia komunikacyjnego Drogi Zielonej z wewnętrznym układem drogowym RSM Budowlani wymaga
rozpoznania możliwości realizacyjnych, a w szczególności uzyskania zgody Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani
na włączenie proponowanej drogi do wewnętrznego układu drogowego administrowanego przez RSM Budowlani. Polecono
Zarządowi Dróg i Zieleni dokonanie takiego rozpoznania, decyzja w sprawie zostanie przekazana oddzielnym pismem.
8 października br. nastąpi zmiana trasy autobusu uwzględniająca wnioski mieszkańców osiedla Suchanino, które zostały
zgłoszone podczas spotkania „Twoja Dzielnica. Twój Gdańsk” z Prezydentem Miasta Gdańska. Modyfikacji ulegnie trasa linii
115, a nie 130. Autobusy kursujące na linii 115, zamiast na wprost przez ul. Beethovena (i przez przystanek Wagnera)
pojadą, zgodnie z postulatem mieszkańców, ul. Powstańców Warszawskich (obsługując przystanki Suchanino i Nad Jarem).
7.10.16 Nielegalne graffiti namalowane na wiadukcie nad al. Grunwaldzką w ciągu al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku usunięte
zostanie w terminie do 20 października br.
11.10.16 Do końca października Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, rozstawi kosze na śmieci wzdłuż ul. Szopy i Kamienna Grobla (w
tym również pod mostem nad Nową Motławą).

256/16 Piotr Gierszewski budowy chodnika z
oświetleniem przy ul.
Źródlanej

11.10.16 Realizacja zadania budowy chodnika z oświetleniem przy ul. Źródlanej zostanie uwzględniona w kolejnej edycji Programu
modernizacji chodników w Gdańsku. Lista zadań wskazanych do realizacji w w.w programie wyczerpuje już limit środków
przeznaczonych przez Miasto na ten cel do 2018 r. W związku z tym zadanie zostanie wskazane do realizacji w 2019 roku.

257/16 Emilia Lodzińska

21.10.16 Dostęp do zbiornika w celach rekreacyjnych istnieje jedynie od Al. Żołnierzy Wyklętych. Dojście to umożliwia spacer wzdłuż
zbiornika drogą technologiczną, przy czym powrót następuje tą samą trasą. Od strony wschodniej wzdłuż zbiornika płynie
Potok Strzyża, a tereny za potokiem są terenami prywatnymi. Natomiast od strony południowej biegnie linia Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej. Istniejąca wydeptana ścieżka wykorzystywana jako przejście do zbiornika „Srebrniki” (przez gęste krzaki) od
strony ul. Srebrniki, zlokalizowana jest na działce stanowiącej własność Grupy Zarządzającej POMERANIA S.A. Miasto
rozważa możliwość wykonania przejścia w istniejącym ekranie dźwiękoszczelnym na styku obwałowania zbiornika
retencyjnego z ekranem dźwiękoszczelnym. Każdy przypadek częściowego demontażu/przebudowy ekranów akustycznych
wykonanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską wymaga indywidualnego podejścia do sprawy
poprzez uwzględnienie zakresu i skutków akustycznych wynikających z tej czynności oraz indywidualnej akceptacji Instytucji
Zarządzającej tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wskazane przez Miasto miejsce i zakres
demontażu/przebudowy ekranu poddane będzie badaniom akustycznym w celu potwierdzenia braku pogorszenia warunków
akustycznych dla tego obszaru. Instytucja pilnuje również przestrzegania przez Miasto zapisów decyzji środowiskowej w
zakresie ochrony akustycznej. Należy również uwzględnić fakt, że teren znajdujący się obecnie od strony ul. Srebrniki
przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe (jest w rękach prywatnego inwestora jw.) i postawione ekrany chronią
akustycznie ten teren. Uwzględniając powyższe uwarunkowania konieczne jest wykonanie kompleksowej analizy przed
podjęciem realizacji tego przedsięwzięcia.

dodatkowych przejść do
zbiornika retencyjnego
„Srebrniki”
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258/16 Łukasz Hamadyk

259/16 Łukasz Hamadyk

260/16 Łukasz Hamadyk

261/16 Wojciech
Błaszkwski

budowy wiaty śmietnikowej 14.10.16 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie pn. „Odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz
przy ul. Wyzwolenia
odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Placu Ks. J. Gustkowicza w ramach zadania rewitalizacja Nowego Portu w
Gdańsku”. Firma Budowlano-Drogowa PRASBET sp.j. z Grudziądza poinformowała Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska o
przystąpieniu do wykonania powyższego zadania od dnia 10.10.2016r.
zmiany decyzji o
14.10.16 Inicjatorami zmian w organizacji ruchu drogowego w tym rejonie byli sami mieszkańcy, którzy we wrześniu 2015 r. zwrócili się
reorganizacji ruchu na
bezpośrednio do Prezydenta o podjęcie takich działań, które poprawią zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak
ulicach Marii Ludwiki i
również zminimalizują uciążliwości dla mieszkańców osiedla „Na Stoku”. Wówczas pod wnioskiem podpisało się 22
Królowej Jadwigi
mieszkańców zarówno ul. Marii Ludwiki, jak i Królowej Jadwigi. W celu weryfikacji argumentów mieszkańców, Zarząd Dróg i
Zieleni, w październiku 2015r. przeprowadził pomiary natężeń i prędkości badając jednocześnie ruch na jezdni ul. Marii
Ludwiki przy numerach parzystych i nieparzystych. Na kierunku do ul. Madalińskiego natężenie ruchu w ciągu doby wynosiło
434 pojazdy, z czego podczas porannego szczytu komunikacyjnego od godz. 6.00 do 9.00 przejechało ok. 330 pojazdów.
Jeżeli chodzi o kierunek przeciwny tj. od ul. Madalińskiego to natężenie ruchu w ciągu doby wynosiło 432 pojazdy, z czego
podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego tj. w godz. 15.00-18.00 przejeżdżało ok. 250 pojazdów. Przedstawione
wyniki pomiarów dowodzą, że ruch pojazdów jaki odbywał się po w/w ulicach, nie był wyłącznie ruchem lokalnym,
przewidzianym dla tej klasy drogi (droga dojazdowa) i o tych parametrach (szerokość jezdni 4m., brak chodników), a niestety
nosił znamiona ruchu tranzytowego, gdzie tymczasem, główny ruch pojazdów powinien odbywać się po drodze wojewódzkiej
tj. ul. Małomiejska – Świętokrzyska. O zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na w/w ulicach, Zarząd
Dróg i Zieleni w Gdańsku z wyprzedzeniem poinformował Radę Dzielnicy Chełm. Obecnie obowiązująca organizacja ruchu
drogowego na osiedlu „Na Stoku” w sposób maksymalnie zbliżony do optymalnego zabezpiecza kwestie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a efekt jaki przyświecał zarządzającemu ruchem drogowym został osiągnięty. Zobowiązano Zarząd Dróg i
Zieleni do kontroli stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Madalińskiego i wymianę tych płyt, które nie zapewniają
bezpiecznego użytkowania.
Budżetu Obywatelskiego – 18.10.16 Propozycje dotyczące zwiększenia frekwencji w głosowaniu nad projektami budżetu obywatelskiego zostaną włączone do
zmian promujących
procesu ewaluacji, którego efektem będą rekomendacje do kolejnej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. Są one
frekwencję
ciekawe i z pewnością byłyby zachętą dla mieszkańców do większej mobilizacji w trakcie głosowania. Istotnym elementem,
który jednak należy wcześniej rozważyć i przemyśleć to założenie, że do realizacji przeznaczony byłby kolejny projekt, który
nie jest przewidziany w założonej dla budżetu obywatelskiego kwocie. Jeszcze w październiku będzie na stronie internetowej
miasta zamieszczona ankieta ewaluacyjna, w której każdy mieszkaniec będzie miał możliwość ocenienia zakończonych
konsultacji budżetu obywatelskiego i wskazania własnych wniosków oraz wskazówek do kolejnych edycji. Efektem ankiety
oraz dodatkowych opinii będą rekomendacje do planowania konsultacji w 2017 r.
wykupu przez najemców
20.10.16 Lokal mieszkalny w budynku przy ul. F. Chopina 45 jest położony na dwóch działkach tj. nr 241 – Chopina 45 i nr 242 –
mieszkania przy ul.
Glinki 1. Są to odrębne nieruchomości tworzące dwie niezależne wspólnoty mieszkaniowe. Propozycja sprzedaży lokalu o
Chopina
powierzchni 86,25 m2 obejmującej również powierzchnię znajdującą się w budynku usytuowanym na działce nr 242 przy ul.
Glinki 1 z ustanowieniem służebności nie jest możliwa z uwagi na fakt, iż zgodnie z ustawą o własności lokali sprzedaż lokalu
odbywa się wraz z ustanowieniem odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej. Miasto same nie mogłoby ustanowić
służebności w nieruchomości Glinki 1 gdyż udział jej przysługujący wynosi 15%. Pozostałe udziały w nieruchomości wspólnej
posiadają właściciele wyodrębnionych lokali. Należy również podkreślić, iż niemożliwa jest sprzedaż lokalu z ustanowieniem
udziałów w różnych nieruchomościach gruntowych, gdyż zgodnie z ustawą o własności lokali wraz z wyodrębnieniem lokalu i
jego sprzedażą następuje równocześnie ustanowienie udziału w nieruchomości wspólnej w tym w nieruchomości gruntowej
pod budynkiem, przy czym nie mogą to być różne nieruchomości gruntowe objęte różnymi księgami wieczystym. Brak jest
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możliwości prawnych do zbycia w. w. lokalu mieszkalnego. Aby rozwiązać sprawę podtrzymano propozycję wymiany lokalu
na inny lokal zamienny z możliwością wykupu tego lokalu od Miasta z bonifikatą.
262/16 Marek Bumblis
zapewnienia porządku i
24.10.16 Budynki położone przy ul. Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok i Kurza, w obrębie których występuje zagrożenie
bezpieczeństwa na ulicach
bezpieczeństwa należą do zasobu TBS ,,Motława’’. Spółka TBS ,,Motława’’ zarezerwowała środki z budżetu na rozbiórkę
Dolnego Miasta
oficyn kamienic na Dolnym Mieście już rok wcześniej. Oficyny wymagały rozbiórki ze względu na bardzo zły stan techniczny.
Rozbiórka została zakończona w październiku br., natomiast wszystkie możliwe wejścia do pustych kamienic zostały
zabezpieczone, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa. Otwarcie zamkniętego dotychczas dziedzińca umożliwia
Straży Miejskiej dokładniejsze i regularne monitorowanie obiektów. Spółka TBS ,,Motława’’ współpracuje ze służbami, a
szczególnie ze Strażą Miejską, aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo mieszkańcom dzielnicy Dolne Miasto.
263/16 Mirosław
remontu dachu Dziennego 25.10.16 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przystąpi bezzwłocznie do naprawy części dachu Dziennego Domu Pomocy
Zdanowicz
Domu Pomocy przy ul.
przy ul. Kisielewskiego 12, w której występują przecieki i zalania pomieszczeń. W związku z dużym zaangażowaniem
Kisielewskiego
środków na remonty lokali GZNK będzie realizował naprawę dachu etapami tj. w 2016 i 2017 r.
264/16 Łukasz Hamadyk wpisania parku na Lipcach 28.10.16
na listę gdańskich parków
265/16 Łukasz Hamadyk umieszczenia informacji o 28.10.16 Pełna informacja dotycząca kontaktu z Radnymi, miejsc i godzin ich dyżurowania może być publikowana na łamach „Herolda
kontaktach do radnych w
Gdańskiego”. Według wstępnych szacunków zajmie ona całą jedną stronę miesięcznika. Dlatego planowanym jest by strona z
„Heroldzie”
informacjami ukazywała się w cyklu wydawniczym raz na kwartał.
266/16 Łukasz Hamadyk działań dot. samowoli
28.10.16 W trakcie kontroli w dniu 31.08.2016 r. uzyskano informację, że Ośrodek wynajmuje budynek (usytuowany od strony ul. Na
budowlanej na terenie
Zaspę) następującym firmom: 1) ,,A_Z Medica” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 2) ,,Tower Golf Club” Sportowa Spółka
Specjalnego Ośrodka
Akcyjna z siedzibą w Zaskoczynie, 3) AMC Pharma Limited z siedzibą w Londynie. Pierwsza umowa wynajmu budynku z
Szkolno-Wychowawczego
5.09.1991 r. dotyczy Oficyny Wydawniczej ,,Graf” – Edwin Myszk w Gdańsku. W protokóle z 9.09.1991 r. przekazania obiektu
w Nowym Porcie
ww. firmie brak zapisów dotyczących blaszanej dobudówki usytuowanej na terenie działki nr 24/6 zarządzanej przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Na podstawie KRS można przypuszczać, że firma A-Z Medica ma
związek z firmą Oficyna Wydawnicza ,,Graf”. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w
Gdańsku zaplanował kontrolę na 27.10.2016 r. Wyniki kontroli zostaną przekazane odrębnym pismem.
267/16 Anna Kołakowska przyczynach odmowy
28.10.16 Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/188/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości
sprzedaży mieszkań przy
zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych
ul. Zaroślak 7
bonifikat wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale w przypadku zalegania przez najemcę z opłatami czynszowymi. Najemcy
lokalu mieszkalnego przy ul. Zaroślak zalegają z opłatami tytułem kosztów sądowych oraz odsetek. Powyższe zadłużenie
powstało w związku z sądowym dochodzeniem zaległych należności czynszowych. Najemcy zostali poinformowani, że do
czasu uregulowania powyższych należności procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego nie może być realizowana.
Lokale znajdujące się w przedmiotowym budynku co do zasady podlegały sprzedaży. W związku z podjęciem przez Radę
Miasta Gdańska Uchwały Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w
mieście Gdańsku, do czasu uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji procedura sprzedaży lokali została wstrzymana.
268/16 Anna Kołakowska wysokości zadłużenia
28.10.16
mieszkania przy ul.
Zaroślak
269/16 Anna Kołakowska terminu przyłączenia do
28.10.16
sieci grzewczej budynku
przy ul. Zaroślak 7
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270/16 Anna Kołakowska właściciela budynku przy
ul. Garncarskiej 18
271/16 Wojciech Stybor fontanny przy deptaku na
Żabiance
272/16 Wojciech Stybor działań poprawiających
komfort życia mieszkańców
Matarni
273/16 Wojciech Stybor miejsc parkingowych przy
ZSSiO przy ul. Subisława
22
274/16 Kazimierz
kosztów organizacji
Koralewski
jubileuszu Trybunału
Konstytucyjnego

275/16 Beata
Dunajewska
276/16 Beata
Dunajewska
277/16 Marek Bumblis
278/16 Mariusz
Andrzejczak
279/16 Anna Wirska
280/16 Anna Wirska

281/16 Andrzej

wymiany wiaty
przystankowej przy ul.
Lenartowicza
sfinansowania zakupu rolet
do pracowni
matematycznej w IV LO
poprawy komunikacji w
rejonie pętli Kampinoska
naprawy dachu budynku
przy ul. Tysiąclecia 13A
budowy ścieżki rowerowej i
remontu chodnika przy al.
Grunwaldzkiej 112/116
wydzielenia z drogi
wewnętrznej chodnika dla
mieszkańców ul. Sychty i
Chrzanowskiego
oznakowania ronda im.

28.10.16 Nieruchomość przy ul. Garncarskiej 18/20 stanowi własność Miasta Gdańska.
28.10.16
28.10.16
28.10.16
28.10.16 Gdańskie spółki komunalne nie poniosły żadnych kosztów w związku z organizacją Konferencji poświęconej 30-leciu
Trybunału Konstytucyjnego RP w rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Wydatek
poniesiony przez Urząd Miejski przy okazji tego wydarzenia, to kwota 10.000 PLN (brutto). Taki właśnie był koszt kolacji
wydanej w dniu 16.10.2016 na cześć gości, którzy zdecydowali się odwiedzić Gdańsk, aby wziąć udział w Konferencji. W
kontekście osób uczestniczących w kolacji warto wspomnieć, zarówno o Prezesie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, jak też prezesach sądów konstytucyjnych Czech, Łotwy, Republiki Mołdawii i Ukrainy. Ponadto z racji faktu, że
wydarzenie dedykowane było głównie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w kontekście osób związanych
zawodowo z tematyką prawodawstwa konstytucyjnego, wymienić należy również reprezentantów Trybunału Konstytucyjnego
oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w osobach sędziów, adwokatów, jak również przedstawicieli innych zawodów
prawniczych. Niewątpliwie równie ważny był udział reprezentacji świata nauki i szkolnictwa wyższego w osobach delegatów z
najważniejszych polskich uczelni wyższych, którzy mają bezpośredni wpływ na formowanie przyszłych generacji osób
zajmujących się kształtowaniem porządku prawnego naszego kraju.
28.10.16
28.10.16
31.10.16
31.10.16
1.11.16
1.11.16

4.11.16
5

Kowalczys
282/16 Andrzej
Kowalczys
283/16 Łukasz Hamadyk
284/16 Andrzej
Kowalczys
285/16 Emilia Lodzińska
286/16 Łukasz Hamadyk
287/16 Łukasz Hamadyk
288/16 Marek Bumblis

Tadeusza Mazowieckiego
stadionu przy ul.
Meissnera
odbudowy dawnego hotelu
„Danziger Hof”
ochrony pasa zieleni
wzdłuż jezdni przy ul.
Bergiela i Porębskiego
remontu przejścia dla
pieszych przy Operze
Bałtyckiej
zespołu kamienic przy ul.
Kurzej, Szczygła, Wróbla
oznaczenia przejścia dla
pieszych przy falowcu w
Nowym Porcie
interwencji w sprawie
dzików

4.11.16
7.11.16
8.11.16
8.11.16
9.11.16
9.11.16
9.11.16
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