Zapytania RMG – 25 kwietnia 2017 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

Wnioskodawca

W sprawie

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

24/17

Łukasz
Hamadyk

lokalu mieszkalnego przy
ul. Łozy 34

3.04.17

17.04.17 Budynek przy ul. Łozy 34 w Gdańsku Brzeźnie nie należy do zasobu mieszkaniowego Miasta. Budynek ten jest
własnością osoby fizycznej.

25/17

Łukasz
Hamadyk

możliwości zdejmowania
ograniczenia
funkcjonowania filtrów z
aparatury posiadanej
przez Port Service, aby
spalać więcej i szybciej

3.04.17

17.04.17 Prezydent Miasta nie sprawuje funkcji kontrolnych nad instalacją termicznego przekształcania odpadów (TOO)
eksploatowaną przez Port Service Sp. z o.o. przy ul. MJR H. Sucharskiego 75. Natomiast funkcje takie sprawuje
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a także Marszałek Województwa Pomorskiego, tj. organ
ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad Zakładem z racji wydawania zmian do posiadanego przez Spółkę
pozwolenia zintegrowanego. Wszelkie pytania na temat funkcjonowania przedmiotowej instalacji należy kierować
do wyżej wymienionych organów.

26/17

Mariusz
Andrzejczak

usunięcia drzew w pasie
drogowym na wysokości
ul. Radarowej nr 9

5.04.17

19.04.17 Drzewostan w ulicy Radarowej, na jej odcinku od posesji numer 9 do ulicy Słowackiego, tworzą obok topól
euroamerykańskich także lipy drobnolistne i jesiony wyniosłe. Drzewa są w zadawalającej kondycji zdrowotnej
i nie ma przesłanek do ich usunięcia. Przegląd potwierdził jednak, iż w koronach występuje posusz i jemioła,
a część drzew nosi ślady uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez samochody. W celu poprawy
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na ulicy Radarowej w koronach drzew wykonane zostaną cięcia
techniczne oraz sanitarne. Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do wykonania niezbędnych prac
w terminie do końca kwietnia br.

27/17

Grzegorz
Strzelczyk
Piotr
Gierszewski

ubezpieczenia lekowego
pracowników w MOPR

7.04.17

21.04.17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w lutym 2017 r. przystąpił do dodatkowej polisy ubezpieczenia lekowego
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie S.A. dla pracowników, obejmującą tańszą realizację zakupu
leków w aptekach. Podczas przygotowania do wdrożenia polisy ubezpieczenia lekowego w MOPR, do
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. przedwcześnie trafiły dane pracowników, którzy nie wyrazili
zainteresowania uczestnictwem w tym rodzaju ubezpieczenia. Jak wynika z ustaleń Administratora
Bezpieczeństwa Informacji MOPR, do przekazania danych doszło na polecenie Kadrowej Ośrodka. Wskutek
niezwłocznie podjętych działań przez MOPR dane dotyczące tych pracowników, którzy nie wyrazili zgody na
udział w dodatkowej polisie ubezpieczenia lekowego zostały definitywnie i w całości usunięte przez Powszechny
Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. i nie są już przez tę firmę przetwarzane. Na pracownikach tych nie ciąży
również jakikolwiek obowiązek uiszczenia składki ubezpieczeniowej. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
MOPR obecnie kończy prowadzone w tej sprawie postępowanie sprawdzające. Ostateczna decyzja co do
dalszych działań zostanie podjęta przez Dyrektora MOPR po otrzymaniu sprawozdania Administratora. W celu
zminimalizowania niebezpieczeństwa wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości przeprowadzone zostanie
dodatkowe szkolenie z zakresu ochrony, w tym przetwarzania danych osobowych dla pracowników Wydziału
Spraw Pracowniczych MOPR.
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28/17

Mariusz
Andrzejczak

przychodów z tytułu opłat 10.04.17 24.04.17 Przychody za parkowanie opłacone w parkomatach i opłaty za abonamenty w latach 2013 – 2016 kształtowały się
za parkowanie oraz ze
następująco:
sprzedaży abonamentów
2013 rok – 3.773.604,37 zł.,
w strefach płatnego
2014 rok – 3.968.597,60 zł.,
parkowania w latach 2013
2015 rok – 4.402.655,94 zł.,
- 2016
2016 rok – 5.538.033,60 zł.
W odpowiedzi umieszczono szczegółowe dane w rozbiciu na opłaty za parkowanie uiszczone w parkomatach,
opłaty za abonamenty klientów prywatnych i opłaty za abonamenty mieszkańca.

29/17

Emilia
Lodzińska

zniknięcia kamer
monitoringu miejskiego

13.04.17 24.04.17 Kamery systemu miejskiego monitoringu zostały zdemontowane do naprawy:
1) Kamera przy pętli Łostowice – Świętokrzyska – została zainstalowana ponownie;
2) Kamera przy pętli w Oliwie – została zainstalowana ponownie;
3) Kamera przy al. Grunwaldzkiej w rejonie przystanku „Klonowa” znajduje się w serwisie do końca kwietnia.

30/17

Adam Nieroda

usunięcia graffiti z tunelu
pod wiaduktem Błędnik
oraz zainstalowania
monitoringu

18.04.17 24.04.17 Ściany tunelu pod wiaduktem Błędnik, jak i ściany na dojściach do tunelu są zdewastowane przez wandali
poprzez naniesienie na nie nielegalnych „malowideł”. Z doświadczenia posiadanego przez Gdański Zarząd Dróg
i Zieleni wynika, że usuwanie nielegalnego graffiti z powierzchni obiektów inżynierskich, które nie są objęte
monitoringiem wizyjnym, skutkuje wykonaniem na nich w najbliższym czasie kolejnych nielegalnych rysunków.
Ciągłe czyszczenie powierzchni jest czynnością kosztowną. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasto
nie jest w stanie permanentnie usuwać nielegalnych graffiti. Usuwanie „malowideł” wykonywane jest natomiast
każdorazowo w przypadku rysunków i napisów obraźliwych oraz wulgarnych.
W 2015 r. złożono wniosek o umieszczenie budowy monitoringu wizyjnego obejmującego swym zasięgiem
przedmiotowy tunel w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych, który nie znalazł na razie swojej kontynuacji.
Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do ponowienia stosownego wniosku do BPI.
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