Zapytania RMG – 12 stycznia 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca
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Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

155/16

Łukasz
Hamadyk

19.12.16 2.01.17
badań zachorowalności
na nowotwory z podziałem
na dzielnice

156/16

Łukasz
Hamadyk

inwestycji w miejscu
dawnej „Hali Plażowej” w
Brzeźnie

19.12.16

2.01.17

Odpowiedź

Kwestie monitorowania zachorowalności mieszkańców Gdańska na choroby cywilizacyjne, w tym nowotworowe
oraz sprawy profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych będą m.in. przedmiotem zainteresowań powołanej przez Prezydenta Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, której najbliższe posiedzenie planowane jest
w styczniu 2017 r. Jak wskazano w odpowiedzi na interpelację nr 228/16 konieczny czas na kwerendę
ogólnodostępnych danych, dotyczących zachorowalności Gdańszczan na nowotwory to minimum dwa miesiące
(nie zaś, że wskazane dane zostaną zebrane w czasie dwóch miesięcy) oraz podano szacowany koszt
przeprowadzenia takich badań. W budżecie Gdańska na zadania z zakresu zdrowia roku 2017, w tym w ramach
projektowanego „Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Zapobiegania Wybranym Chorobom Cywilizacyjnym
na lata 2017 – 2020” nie planuje się przeprowadzenia badań zachorowalności na nowotwory z podziałem na
dzielnice Gdańska. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów, takie ewentualne badania obciążone są ryzykami
błędów wyników, będących m. in. skutkiem migracji mieszkańców Gdańska między dzielnicami (jak i
przybywaniem do Gdańska osób nowych), różnorodnymi warunkami środowiska zawodowego poszczególnych
mieszkańców danej dzielnicy, czynnikami indywidualnymi: genetycznymi, prowadzonym trybem życia,
uzależnieniami oraz innymi, mającymi wpływ na zmianę nasilenia podatności na choroby nowotworowe. W
ramach realizacji w/w Programu planowane jest wspieranie projektów badań przesiewowych, dotyczących
wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych grup wiekowych
mieszkańców Gdańska, jak i promowanie korzystania z badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych. Od
roku 2018, gdańskie programy profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia zostaną też uzupełnione, zgodnie z
przepisami ustawy o zdrowiu publicznym, o profilaktykę uzależnień od nikotyny i zapobiegania chorobom
odtytoniowym. Odnośnie spotkań, konsultacji czy prowadzonych rozmów – kontaktowano się w powyższych
kwestiach m. in. z Dyrektorem Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz
Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Pomorskiego, wieloletnim członkiem Zarządu Województwa,
zajmującą się problemami zdrowia. W odpowiedzi zawarto zaproszenie do udziału w najbliższym posiedzeniu
Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego.
W sprawie inwestycji w miejscu dawnej „Hali Plażowej” w związku z dalszym, celowym uchylaniem się od
zobowiązań względem gminy, którymi miało być odbudowanie historycznego obiektu, wyjaśniono, że Sąd
Okręgowy w Gdańsku prowadzi sprawę Gdańska przeciwko Strandhalle S.A. o rozwiązanie umowy o oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste. W sprawie nie jest konieczny kontakt z przedstawicielami spółki STRANDHALLE
PROJEKT Sp. z o.o. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Strandhalle S.A., reprezentowana przez
pełnomocnika prof. Michała Królikowskiego. Nie odnotowano problemów związanych z brakiem kontaktu z
kancelarią adwokacką pełnomocnika spółki. Zasadą jest, że „mandaty” są egzekwowane. Postępowanie
mandatowe unormowane jest w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Użytkownik wieczysty
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157/16

Emilia
Lodzińska

informacji n/t inwestycji
dot. połączenia ul. Nad
Stawem z ul. Hynka

158/16

Andrzej
Kowalczys

ścieżki rowerowej wzdłuż
al. Jana Pawła II

159/16

Łukasz
Hamadyk

uzupełnienia odpowiedzi
na zapytanie nr 156/16

odpowiada na analogicznych zasadach jak właściciel nieruchomości, np. za zranienie dziecka w wyniku braku
zabezpieczenia terenu. Nadzór budowlany jako administracja zespolona, wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne,
w tym i kwestie prawidłowego zabezpieczenia terenu „budowy”. Nadzór budowlany pełni powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego, z kolei nad działalnością którego nadzór sprawuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego
inspektora nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
22.12.16 5.01.17
W odpowiedzi przekazano projekt zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej ul.
Hynka z ul. Nad Stawem”. Włączenie w ul. Hynka nastąpi na wysokości projektowanego wjazdu na teren osiedla
mieszkaniowego. Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy układu komunikacyjnego centrum Wrzeszcza w
związku z powstającą nową zabudową mieszkaniowo-usługową. Ma na celu dalszą poprawę funkcjonowania
obecnego układu komunikacyjnego poprzez wykorzystanie możliwości terenowych otaczającego obszaru. Nowa
ulica będzie swego rodzaju „by passem” łączącym centrum Wrzeszcza z osiedlem Zaspa omijającym jedną z
głównych arterii miasta – al. Żołnierzy Wyklętych.
27.12.16 10.01.17 Organizacja ruchu zastosowana na al. Jana Pawła Ii daje użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy
korzystaniem z pasów rowerowych w jezdni i chodnikiem. Bardziej zaawansowani, pewni siebie rowerzyści
korzystają z pasów, natomiast osoby mniej doświadczone mogą poruszać się chodnikami, które zostały
oznakowane jako ciągi piesze z dopuszczonym ruchem rowerów. Oznacza to, że rowerzysta ma w takim
przypadku obowiązek dostosować swoją jazdę do pieszych i ustępować im pierwszeństwa. Zgodnie z polskim
prawem jadące na rowerach dzieci do 10 roku życia wraz z dorosłym opiekunem traktowani są jako piesi i w
każdej sytuacji mogą poruszać się chodnikami.
2.01.17
11.01.17 Na dzień 9.01.2017 r. dług firmy Standhalle S.A. względem miasta wynosi 370.557,66 zł. Sąd Okręgowy
w Gdańsku XV Wydział Cywilny prowadzi sprawę Gdańska przeciwko Strandhalle S.A. o rozwiązanie umowy
o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Kiedy i czy postępowanie sądowe zakończy się prawomocnym
orzeczeniem o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego (orzeczenie sądu o rozwiązaniu jest tożsame ze
skutecznym „wypowiedzeniem umowy”) nikt nie jest w stanie wiążąco odpowiedzieć, podobnie jak przy każdej
spornej sprawie rozpatrywanej przez niezawisły sąd przed ogłoszeniem terminu publikacji wyroku.

2017 rok
1/17

Wojciech
Błaszkowski

informacji n/t działki
gminnej nr 991/1 przy ul.
Mickiewicza 23-35

4.01.17

11.01.17

Opracowano „Koncepcję podziału działki gminnej nr 991/1, obręb 044 zlokalizowanej w sąsiedztwie
nieruchomości przy ul. Mickiewicza 23-35”. Koncepcję opracowano w związku z art. 209 a ustawy o gospodarce
nieruchomościami, zgodnie z którym właścicielom lokali przysługuje w stosunku do jednostki samorządu
terytorialnego roszczenie o nabycie gruntu przyległego, który wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie
spełniać wymogi działki budowlanej. W celu zapewnienia Wspólnotom Mieszkaniowym Mickiewicza 23 – 35
możliwości wykupu działek spełniających wymogi działek budowlanych w koncepcji wydzielono stosownej
wielkości tereny, uwzględniające potrzeby mieszkańców. Południową część działki nr 991/1 o powierzchni ok.
1260 m2 wydzielono na wniosek Wydziału Skarbu, który jest jednostką wiodącą w procedurze zbycia
nieruchomości. Wydzielenie terenu miało na celu zabezpieczenie interesu Gdańska poprzez wskazanie działki
zamiennej dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, sąsiadującego z obszarem opracowania koncepcji. WS w
dniu 8.11.2016 r. wysłał do Wspólnot zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie
sprzedaży przyległych nieruchomości gruntowych wraz z koncepcją oraz informacją o możliwości składania
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2/17

Piotr
Czauderna

planów likwidacji Liceum
nr 24 im. Stefana
Banacha

9.01.17

3/17

Marek Bumblis

funkcjonowania
komunikacji miejskiej w
rejonie pętli Kampinoska

9.01.17

wniosków o jej korektę. Po zebraniu wszystkich wniosków od mieszkańców oraz informacji o przebiegu rozmów
związanych z zamianą wskazanego gruntu, WUiA dokona ponownej analizy koncepcji i wniesie ewentualne
korekty.
11.01.17 W odniesieniu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, w skład którego wchodzi zarówno XXIV Liceum
Ogólnokształcące, jaki i Gimnazjum nr 33, rozważanych było kilka różnych wariantów, których analizowanie i
konsultowanie przebiega zgodnie z przyjętym i podanym do wiadomości w sierpniu 2016 r. harmonogramem
wdrażania reformy oświaty. Żadne z badanych rozwiązań nie zakładało likwidacji XXIV LO. W piśmie
przekazanym na ręce dyrektor placówki, a skierowanym do zaopiniowania całej społeczności szkolnej podany był
jeden wariant zakładający przeniesienie Liceum do innej lokalizacji i przekształcenia Gimnazjum w nową szkołę
podstawową. W toku prac przyjęto rozwiązanie zakładające pozostawienie w dzielnicy Osowa XXIV LO –
jednooddziałowego na każdym poziomie, przy jednoczesnym założeniu, że zgodnie z przepisami Prawa
Oświatowego wygaszane Gimnazjum nr 33 przekształci się w nową szkołę podstawową, tak potrzebną w tej
części miasta.
11.01.17 Funkcjonowanie linii 113 i 175 zostało przeanalizowane pod względem koordynacji z innymi liniami, punktualności
oraz częstotliwości kursów i na chwilę obecną Zarząd Transportu Miejskiego nie stwierdza konieczności pilnej
modyfikacji oferty przewozowej.
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