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funkcjonowania placówek 20.01.17 3.02.17 Przepisy prawa oświatowego nie mówią wprost o obowiązku organizowania zajęć opiekuńczo - wychowawczych
edukacyjnych w okresie
podczas zimowej przerwy świątecznej, wskazują jednak, że w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych szkoła
między świątecznym
powinna podejmować działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Zimowa przerwa świąteczna jest
okresem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów. W czasie jej trwania dniami wolnymi od pracy dla
nauczycieli jest pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Pozostałe dni nie są objęte wymiarem przysługującego
nauczycielowi urlopu wypoczynkowego. W dni wolne od zajęć dydaktycznych nauczyciel może być zobowiązany
przez dyrektora szkoły do realizowania innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym
zajęć opiekuńczych. Nauczyciele mogą być zobowiązani przez dyrektora szkoły do realizowania zadań
opiekuńczo-wychowawczych co powinno wynikać z ustalonych wspólnie z radą pedagogiczną zasad organizacji
pracy w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Podejmując decyzję o zorganizowaniu podczas przerwy świątecznej opieki
dzieciom w szkole dyrektor powinien: powiadomić wcześniej rodziców o przyjętych rozwiązaniach, zdiagnozować
potrzeby w tym zakresie, przyjąć od rodziców deklaracje, w jakich dniach i godzinach dziecko pozostawać będzie
pod opieką szkoły, zaplanować dyżury nauczycieli, którzy w tym czasie sprawować będą opiekę nad uczniami.
Zrezygnowanie z planowania dyżurów nauczycieli w przerwie świątecznej jest możliwe, jeśli rodzice,
powiadomieni wcześniej o przyjętych w szkole rozwiązaniach, wykazują całkowity brak zainteresowania
oferowanymi przez szkołę zajęciami. Dni przerwy świątecznej nie są dla nauczycieli dniami urlopu
wypoczynkowego w związku z czym szkoła może – na wniosek rodziców – zorganizować zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze. Zasady organizacji zajęć należą do decyzji dyrektora szkoły.
informacji medialnych dot. 26.01.17 9.02.17 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 we współpracy z organem prowadzącym niezwłocznie po pozyskaniu
wyprowadzenia ca 1,2 mln
informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w kierowanej przez siebie jednostce, polegającego na
zł z gdańskiej szkoły
przerabianiu elektronicznych dokumentów bankowych i dokonywaniu przelewów w celu wyprowadzenia środków
pieniężnych z rachunków bankowych szkoły, zawiadomiła Prokuraturę Rejonową wraz z wnioskiem o
zastosowanie stosownego środka zabezpieczenia mienia. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczyło
pracownic Szkoły - głównej księgowej oraz kierowniczki administracyjno-gospodarczej. Wydział Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku niezwłocznie zlecił kontrolę doraźną przez Biuro Audytu i Kontroli.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od 16.09.2016r. do 16.12.2016 r. W grudniu 2016r. przekazano
protokół z przeprowadzonej kontroli do Prokuratury. Dyrektor szkoły rozwiązała umowę o pracę z główną
księgową i kierownikiem administracyjno-gospodarczym bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 55 złożyła
wniosek o odwołanie z funkcji dyrektora za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynie z dniem
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27.01.17 10.02.17 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie opracowywania zamiennego projektu organizacji ruchu drogowego
dla strefy płatnego parkowania w Oliwie. Zgodnie z ustaleniami jakie zapadły w grudniu 2016 na spotkaniu z
mieszkańcami Oliwy została przygotowana koncepcja zakładająca zmianę organizacji ruchu na szeregu ulic
dzielnicy na jednokierunkową. W chwili obecnej GZDiZ czeka na stanowisko Rady Dzielnicy. Na tej podstawie
zostanie przygotowany projekt nowego oznakowania strefy płatnego parkowania łącznie z lokalizacją
dodatkowych parkometrów. Biorąc pod uwagę wnioski z dyskusji z mieszkańcami zakłada się ustawienie
parkometrów także w przynajmniej części tych lokalizacji, które są objęte strefą, a na których pobór opłat nie jest
obecnie prowadzony. Ulice Stary Rynek Oliwski, Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka. nie są objęte obszarem
strefy płatnego parkowania wynikającym z uchwały Rady Miasta. Rozszerzenie strefy wymaga uruchomienia
pełnej procedury zmiany uchwały co nie będzie możliwe przed wprowadzeniem nowych zasad jej oznakowywania
co przewidziane jest w marcu br. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeanalizuje możliwość innej formy ograniczenia
parkowania na w/w ulicach. Szczegółowe propozycje zostaną przedstawione wraz z pozostałymi koncepcjami
zmian w Oliwie.
27.01.17 10.02.17 Do odpowiedzi załączono zestawienie kosztów związanych z funkcjonowania Rady Dzielnicy VII Dwór w latach
2014-2016 zawierające wydatki na działalność statutową, koszty na utrzymanie siedziby oraz na utrzymanie
internetu mobilnego w siedzibie Rady.
27.01.17 10.02.17 95% napowietrznej sieci ciepłowniczej z przebiegiem wzdłuż ulicy Marynarki Polskiej i ul. Jana z Kolna znajduje
się na terenie stanowiącym własność Polskich Kolei Państwowych S.A. i nie ma wiedzy co do perspektyw jej
przebudowy czy likwidacji. W związku z powyższym w celu uzupełnienia odpowiedzi, zobowiązano Gdański
Zarząd Dróg i Zieleni do uzyskania informacji od właściciela sieci w kwestii zamierzeń dotyczących jej dalszego
użytkowania.
27.01.17 10.02.17 W 2016 roku w ramach Programu modernizacji chodników w Gdańsku, na całej długości ulicy Junony (tj.
pomiędzy ulicami Wodnika i Barniewicką) został wybudowany jednostronnie chodnik zapewniający bezpieczną
komunikację pieszą. W chwili obecnej Miasto nie planuje realizacji innych, dodatkowych prac na przedmiotowej
ulicy w zakresie budowy chodników. Dla poprawy komfortu użytkowników ulica Junony została wpisana do
programu „Jaśniejszy Gdańsk”, w ramach którego zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego. Program
„Jaśniejszy Gdańsk” ruszył w 2016 roku. Budowa oświetlenia na ulicy Junony zostanie zrealizowana w terminie do
końca 2025 r. Parking w pasie drogowym ulicy Junony (od strony ul. Wodnika) zaspokajałby w znacznej
większości potrzeby parkingowe placówki komercyjnej przylegającej do wskazanego terenu, a obowiązkiem tej
placówki jest zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na potrzeby jej funkcjonowania. Zobowiązano
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do wystąpienia do tej placówki o wykonanie parkingu we wskazanej lokalizacji
własnym staraniem i na własny koszt.
13.02.17 22.02.17 Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Ruchu Skautowego teren, na którym ma się odbyć Światowe
Jamboree Skautowe, musi mieć w całości powierzchnię przynajmniej 300 ha, być płaski ze stosunkowo małą
ilością drzew. Zarówno Miasto jak i Skarb Państwa, nie dysponują tak dużym terenem w obrębie Wyspy
Sobieszewskiej, dlatego też zdecydowano się na dzierżawę gruntów od spółki POLAN, gdyż spełniały takie
warunki. Na chwilę obecną planowana jest rozbiórka infrastruktury, która zostanie wybudowana na prywatnym
gruncie (drogi z płyt betonowych). Fragmenty infrastruktury drogowej zostaną przeniesione w inne części Wyspy
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Sobieszewskiej w celu np. utwardzenia dróg dojazdowych. Infrastruktura (droga, wodociąg), która zostanie
wybudowana na działce należącej do Miasta pozostanie do użytku publicznego. Tereny, na których planowane są
imprezy skautowe zgodnie z mpzp - pozostaną terenami rolniczymi. Również w obecnie procedowanym nowym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny zlotowe znajdują się w obszarze
terenów rolniczych. Wskazany teren objęty jest również Obszarem Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich a
utrzymanie funkcji rolniczej mieści się również w polityce ochronnej dla tego obszaru.
Szacowane koszty dzierżawy terenów:
- w związku z organizacją 100-lecia ZHP w 2018 roku – 1 977 000 zł.,
- w związku ze organizacją EuroJam w 2021 roku – 2 436 000 zł.,
- w związku z organizacją Jamboree 2023 – 3 070 000 zł.
Koszty rekompensaty, w które wchodzą: utracone dochody z wyłączenia terenu z produkcji rolnej na czas uprawy
łąki, koszty rekultywacji pod produkcję rolną po zakończeniu każdego z Wydarzeń, utracone dochody ze zmiany
produkcji rolnej z wyłączeniem rzepaku ozimego oraz utracone dochody ze zmiany produkcji rolnej z wyłączeniem
pszenicy ozimej będą równe kosztom dzierżawy terenów.
przywrócenia porządku na 20.02.17 22.02.17 Właścicielem terenów dawnej Fabryki Opakowań Blaszanych jest IBERDEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz
terenie dawnej Fabryki
EUROSTORM Sp. z o.o., których udziałowcami są osoby spoza Polski. Temat jest znany a Straż Miejska
Opakowań Blaszanych
prowadzi działania w tej sprawie. W ich wyniku w 2015 r. z terenu zostały uprzątnięte główne zanieczyszczenia. W
2016 roku wezwano właścicieli do uporządkowania całości terenu. W związku z uchylaniem się ich od kontaktu
sprawę przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wydał nakaz zabezpieczenia
obiektu i terenu do dnia 20 grudnia 2016 r. Kontrola w 2017 r. wykazała, że nakaz nie został wykonany. W
związku z powyższym Straż Miejska: przekazała do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego informację o
niewykonaniu nakazu z prośbą o podjęcie dalszych działań, zwróciła się do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o
wykonanie sprzątania zastępczego oraz wezwała prokurenta właścicieli na przesłuchanie w charakterze świadka.
W najbliższych dniach Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykona sprzątanie interwencyjne części
wskazanej działki - terenów przylegających do ul. Elbląskiej i ul. Chłodnej.
odmalowania linii
20.02.17 22.02.17 Oznakowanie poziome jezdni w ciągu Al. Armii Krajowej w rej. Węzła Groddecka i Unii Europejskiej oraz ul.
oddzielających pasy ruchu
Okopowej w rej. skrzyżowania z ul. Toruńską – przebudowywanych w ramach budowy Forum Gdańsk, jest
w rejonie budowy Forum
systematycznie odnawiane przez generalnego wykonawcę budowy Forum Gdańsk. Niestety trwałość tego
Gdańsk oraz tunelu
oznakowania ze względu na warunki pogodowe jest bardzo niska i wynosi zaledwie kilka do kilkunastu dni. Niskie
prowadzącego do peronu
temperatury oraz wilgoć skutecznie ograniczają możliwość wprowadzenia trwałego oznakowania jezdni. Ponieważ
SKM pod Okopową
obecnie następują warunki bardziej sprzyjające robotom malarskim, z chwilą osłabienia się wiatru wykonawca na
wniosek zarządu drogi przystąpi do robót i wykona oznakowanie do końca bieżącego tygodnia. W przypadku
braku takiej możliwości zostanie ono wykonane w najbliższym terminie, kiedy na to zezwolą warunki
atmosferyczne.
odmalowania kamienic
20.02.17 22.02.17 Wzorem lat ubiegłych, podjęto działania mające na celu uruchomienie kolejnej edycji konkursu nadania dekoracji
przy ul. Ogarnej 37 i 39/41
artystycznych zespołowi kamienic w obszarze Głównego Miasta. Jest to konkurs organizowany od 2013 roku
przez Miasto w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej
określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi” Partnerem projektu są
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wspólnoty mieszkaniowe, które zgłosiły chęć uczestniczenia w procesie zmiany wizerunku swoich kamienic i we
własnym zakresie wykonają roboty remontowe elewacji, czyli pierwszy etap projektu. Natomiast pozostałe koszty,
w tym koszty rusztowań, nadania dekoracji artystycznych oraz malowania elewacji pokrywa w ramach programu
Miasto. Elewacje do projektu wyłaniane są na zasadzie ciągłości pierzei, aby wzmocnić efekt wizualny dzięki
uzyskaniu całych ciągów wyremontowanych elewacji obok siebie, oraz aby usprawnić prace remontowe. W
świetle powyższego, kamienice przy ul. Ogarnej 37 oraz ul. Ogarnej 39/41 zostały zakwalifikowane do tegorocznej
edycji konkursu. Ostateczna decyzja o nadaniu dekoracji zależy od wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszając
akcept udziału w programie powinny przedstawić uchwałę o wykonaniu w/w remontu oraz posiadać
zabezpieczone środki na ten cel.
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