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

31/17

Wnioskodawca

Łukasz
Hamadyk

W sprawie

Pełnomocnika ds. Rad
Dzielnic

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

26.04.17 10.05.17 Z dniem 6 lutego br. na stanowisku urzędniczym Inspektora ds. Rad Dzielnic i Współpracy Lokalnej została
zatrudniona p.Aleksandra Stefańska. Zatrudnienie nastąpiło na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu
pracy. A. Stefańska podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego. Procedura naboru
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w tym przypadku była prowadzona od wiosny 2016 r., dopiero trzecie
ogłoszenie konkursu pozwoliło na rozstrzygnięcie jej w sposób pozytywny. Jedyny obowiązek publikacji danych
osoby wygrywającej konkurs na dane stanowisko urzędnicze został przewidziany w przepisach ustawy o
pracownikach samorządowych. Taki też obowiązek został wypełniony. Pomysł utworzenia dodatkowego wsparcia
dla Radnych Dzielnic w postaci dedykowanego pracownika i pracującego przy nim zespołu pojawiał się od kilku lat
podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Radni oczekiwali nie tylko formalnej obsługi pracy Rad,
ale obsługi i wsparcia znacznie szerszego, np. koordynacji projektów/zadań międzywydziałowych lub
międzyjednostkowych. W dalszej części odpowiedzi przedstawiono kiedy i w jaki sposób A. Stefańska została
przedstawiona i nawiązała kontakty z Radami Dzielnic. Przedstawiciele Rad Dzielnic dostali pełną informację o
charakterystyce tego stanowiska oraz zadań przed nim stojących. Dalej przedstawiono szczegółowy wykaz
czynności wykonanych przez A. Stefańską w kwietniu br. O efekcie wszystkich działań przedstawiciele Rad
Dzielnic byli na bieżąco informowani, włączani w poszczególne czynności oraz zapraszani do ich udziału. O
sprawach ważnych na bieżąco byli informowani Radni Miasta z danego okręgu wyborczego. Decyzja w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic była naturalną konsekwencją
prowadzonej od lat polityki Gdańska w przedmiocie rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych, opisanej m.in. w
Gdańskim modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych i budowania „Gdańska dzielnicowego”. Dla
wzmocnienia tego stanowiska, w celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Miasta, Prezydent
może w drodze zarządzenia ustanowić pełnomocnika działającego w jego imieniu. Decydującym jest przedmiot
zadań, którym Pełnomocnik będzie się zajmował. Realizując powyższy postulat, wzmocnienia Rad Dzielnic,
nadania rangi zadaniom przez nie realizowanym, a także z powodów organizacyjnych, powołanie Pełnomocnika
Prezydenta ds. Rad Dzielnic stało się zasadne. W ten sposób ułatwiono przedstawicielem Rad Dzielnic, ale także
Wydziałom Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym miasta wzajemną komunikację, sprawne i szybkie
załatwianie spraw i problemów. Pełnomocnikiem została ustanowiona Inspektor ds. Rad Dzielnic A. Stefańska,
gdyż jej zakres obowiązków pokrywa się z zadaniami Pełnomocnika. Zakres obowiązków Inspektora ds. Rad
Dzielnic (Pełnomocnika ds. Współpracy z Radami Dzielnic) jest rozbieżny z zakresem obowiązków pracownika
Biura Rady Miasta Gdańska, które polegają na obsłudze organizacyjno-merytorycznej rad i zarządów
dzielnic/osiedli Miasta, w szczególności na prowadzeniu rejestrów i zbiorów uchwał, nadzorze nad zgodnością
uchwał z prawem, kierowaniu uchwał do realizacji merytorycznym wydziałom oraz zapewnieniu warunków
lokalowych oraz wyposażenia w sprzęt i materiały biurowe. W wyniku ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds.
Rad Dzielnic, zakres obowiązków pracownika BRMG nie mógł ulec zmniejszeniu.
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odmalowania toalet przy
al. Grunwaldzkiej i al.
Zwycięstwa
monitoringu przy ul.
Wajdeloty

27.04.17 11.05.17 Elewacje szaletów publicznych przy al. Grunwaldzkiej – Park Uphagena oraz al. Zwycięstwa – Park Kasprzaka
zostaną odmalowane do końca maja 2017 r.
5.05.17

19.05.17 Miasto nie zarezerwowało dodatkowych środków finansowych na 2017 r. i nie ma możliwości dofinansowania
budowy monitoringu ul. Wajdeloty w bieżącym roku. Zarezerwowana kwota przez Radę Dzielnicy jest
niewystarczająca. W tym przypadku wymagana jest budowa łącza światłowodowego oraz instalacja min. dwóch
kamer i sprzętu w studiu monitoringu, inwestycja pochłonie łączną kwotę ok. 60 tys. zł.
informacji n/t inwestycji
8.05.17 22.05.17 Zadanie z Budżetu Obywatelskiego - edycja 2017 r. pn. „Ścieżka pieszo – rowerowa do zbiornika Augustowska.”
„Ścieżka pieszo-rowerowa
jest obecnie na etapie przygotowania do realizacji. Jednostka Realizująca Projekt (Dyrekcja Rozbudowy Miasta
z pętli tramwajowej
Gdańska) po uzyskaniu decyzji administracyjnych ogłosi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
Łostowice-Świętokrzyska
robót budowlanych. Zakres realizowanego zadania został uściślony z wnioskodawcą zadania i będzie polegał na
do Parku Oruńskiego i
realizacji ścieżki asfaltowej do zbiornika Augustowska na podstawie wcześniej opracowanego projektu pn.
zbiornika
"Budowa/przebudowa drogi eksploatacyjnej wraz z funkcją trasy rowerowej na odcinku od km 1+692 do km 2+132
Augustowskiego”
Potoku Oruńskiego oraz wokół zbiornika Augustowska”, z którego wykorzystano część dokumentacji projektowej.
Obecnie dla dokumentacji pozyskiwane są wszelkie decyzje administracyjne tj. wystąpiono o decyzje na wycinkę
drzew. Po uzyskaniu decyzji na wycinkę ogłoszony zostanie przetarg na realizację. Planowany termin ogłoszenia
zamówienia przetargowego to koniec II kwartału 2017 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji robót
budowlanych to III kwartał 2017 r. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się opóźnień przy realizacji zamówienia.
Realizacja przedmiotowej trasy pieszo - rowerowej jest pierwszym etapem prac, który finalnie ma na celu
utworzenie ciągu pieszo – rowerowego od pętli Świętokrzyska do Parku Oruńskiego. W dniu 14.04.2017 r.
Wydział Programów Rozwojowych zlecił DRMG pozyskanie dokumentacji projektowej dla kolejnych dwóch
brakujących odcinków trasy wzdłuż Potoku Oruńskiego (km 1+300 – 1+692 oraz km 0+650 – 1+300). Obecnie
trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na opracowanie w/w dokumentacji.
odmalowania kamienic
16.05.17 24.05.17 Wzorem lat ubiegłych, podjęto działania mające na celu uruchomienie kolejnej edycji konkursu nadania dekoracji
przy ul. Ogarnej
artystycznych zespołowi kamienic w obszarze Głównego Miasta. Jest to konkurs organizowany od 2013 r. przez
Gdańsk w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej,
określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi” na dany rok. Partnerem
projektu są wspólnoty mieszkaniowe, które zgłosiły chęć uczestniczenia w procesie zmiany wizerunku swoich
kamienic i we własnym zakresie wykonają prace remontowe elewacji, czyli pierwszy etap projektu. 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.
Kamienice przy ul. Ogarnej 39/41 oraz ul. Ogarnej 37 zostały zakwalifikowane do tegorocznej edycji konkursu.
Ostateczna decyzja o nadaniu dekoracji zależy od wspólnot, 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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