Interpelacje RMG – 29 czerwca 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

W sprawie

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

114/17 Łukasz Hamadyk wywieszania w mieście flag 30.05.17 Zwyczaj wywieszania flag wpisał się już na stałe w krajobraz Gdańska. Zwyczaj ten zdobywa coraz większą popularność
Unii Europejskiej oraz flag w
wśród mieszkańców miasta. Nie jest jednak prawdą, że traktowane są ze szczególną, czy też nieuzasadnioną atencją jedynie
barwach narodowych
flagi unijne. Pojawiają się one w gdańskiej przestrzeni publicznej w częstotliwości związanej ze specyfiką oraz charakterem
obchodzonych uroczystości, rocznic i wydarzeń tematycznych. W dalszej części odpowiedzi przedstawiono kalendarz
ostatnich ważnych uroczystości rocznicowych oraz dedykowany im sposób flagowania miasta. Wywieszanie symboli unijnych
nie jest niczym wstydliwym. Unia Europejska jest dla każdego świadomego Polaka wielką wartością. Docenianie wagi
członkostwa w tym istotnym organizmie nie stoi w sprzeczności i konkurencji do szczerego umiłowania ojczyzny (RP), nie
stanowi również zaprzeczenia szacunku dla naszej małej ojczyzny (gród nad Motławą). Jest natomiast przejawem szacunku
dla wartości jakie legły u podstaw utworzenia Unii, zasad demokracji, tolerancji i wolności. Fagi narodowe pojawiały się w tym
roku w Gdańsku wielokrotnie. Powiewały one na ciągach komunikacyjnych, na przykład w trakcie upamiętniania uroczystości
w dniach: 1 i 29 marca, 13 kwietnia, 1, 2 i 3 maja br. W zasobach Miasta znajdują się wystarczające ilości flag narodowych.
115/17 Andrzej
ustawienia ławek na ścieżce 30.05.17 Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do ustawienia ławek na terenie działki gminnej przylegającej do pasa drogowego
Kowalczys
pomiędzy ul. Kombatantów
ulicy Kombatantów. Ogłoszony przez GZDiZ przetarg na dostawę ławek jest na etapie składania wyjaśnień przez
Wykonawców. Termin dostawy wraz z montażem ławek planowany jest na sierpień b.r.
116/17 Emilia Lodzińska przejść dla pieszych na ul. 31.05.17 Przeprowadzona analiza zdarzeń drogowych, do których doszło na ul. Mickiewicza (w obrębie skrzyżowań z ul. Dubois oraz
Mickiewicza
ul. Zbyszka z Bogdańca) w latach 2013 – 2016 potwierdza konieczność podjęcia działań, mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. W tym celu opracowany zostanie projekt docelowej organizacji
ruchu drogowego, uwzględniający najbardziej skuteczną metodę poprawy bezpieczeństwa pieszych, korzystających z
powyższych przejść. Ww. zagadnienie uwzględnione zostało w harmonogramie zadań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu. Ujęcie powyższego zadania do programu nie gwarantuje jego szybkiej realizacji. W ramach
harmonogramu wykonywanych i zaplanowanych jest wiele inwestycji, przewiduje się, iż działania związane z poprawą
bezpieczeństwa pieszych na ww. przejściach zlokalizowanych w ciągu ul. Mickiewicza, mogą zostać podjęte w 2018 roku.
117/17 Mariusz
Szkoły Podstawowej nr 83 31.05.17 W dniu 02.11.2016r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 83 wystąpił z wnioskiem o ujęcie placówki w programie budowy i
Andrzejczak
przy ul. Stokłosy 1
modernizacji boisk. Propozycja inwestycji związanej z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły zostanie
uwzględniona podczas opracowywania listy obiektów planowanych do realizacji w roku 2018. Priorytetem realizacji zadań
modernizacyjnych na terenie placówek oświatowych Miasta jest ich dostosowanie do wymogów związanych z wprowadzoną
zmianą systemu oświaty. Znaczne koszty w wysokości blisko 40.000.000 zł jakie zostaną poniesione na ten cel
uniemożliwiają realizację zgłoszonych potrzeb modernizacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z dostosowaniem
infrastruktury do wprowadzonych zmian. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 83 przeprowadzono weryfikację stanu
technicznego pod kątem potrzeb związanych z dostosowaniem budynku szkoły do nowego systemu oświaty. W
proponowanym do wykonania zakresie robót budowlanych ujęto między innymi konieczność przystosowania pomieszczeń na
potrzeby pracowni przedmiotowych, świetlicy, biblioteki, wyposażenie szatni itp. Szacunkowa wartość robót przewidzianych
do realizacji wynosi 394.000 zł natomiast koszt zakupu niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby
szkoły to kwota około 81.000 zł. Realizacja i kolejność wykonania poszczególnych robót budowlanych zależna będzie od
ilości posiadanych środków finansowych. W ramach realizacji etapu związanego z ustaleniem nowej sieci szkół dla Miasta
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118/17 Łukasz Hamadyk zmian w wyborach do rad
dzielnic

1.06.17

119/17 Łukasz Hamadyk remontu budynku
mieszkalnego przy ul.
Sienna 10

1.06.17

120/17 Andrzej
Kowalczys

9.06.17

uszkodzeń nawierzchni
ulicy Wieżyckiej

121/17 Beata Jankowiak przekazania terenu przez
dewelopera na dzielnicy
Jasień

9.06.17

122/17 Beata Jankowiak zagospodarowania terenu
przy Parku Kabata na

9.06.17

Gdańska w dniu 04.01.2017r. przeprowadzone zostało spotkanie dotyczące korekty granic obwodu szkół w dzielnicy
Kokoszki i usunięciu z granic obwodu Pozytywnej Szkoły Podstawowej ulic zlokalizowanych w dzielnicy Jasień, w którym
udział wzięli dyrektorzy szkół z tej dzielnicy (SP nr 83, SP nr 84, ZKPiG nr 2, Pozytywnej Szkoły Podstawowej). Żadna ze
szkół nie wniosła uwag dotyczących zmiany obwodu szkoły. W ramach projektu "Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdańsku od ul.
Otomińskiej do granicy miasta" przewidziano budowę nowego i przebudowę obecnego oświetlenia ulicznego. Przewidziany
jest również nowy chodnik oraz ścieżka rowerowa. Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania finansowania na ten
cel. Ponadto w kwietniu 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie do kanalizacji sanitarnej
terenu Szkoły Podstawowej nr 83. Zgodnie z umową termin realizacji projektu wraz z kosztorysem inwestorskim upływa
05.09.2017 r.
Zmiany w zasadach wyborów do Rad Dzielnic leżą w kompetencjach Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta
Gdańska, do zadań której należą sprawy dotyczące m.in. wewnętrznego ustroju jednostek pomocniczych Gdańska. Poparcie
kandydata na radnego przez partię polityczną, musi być udzielone na piśmie i podpisane przez organ partii statutowo
upoważniony. W przypadku braku poparcia pisemnego, kandydat na radnego, na zgłoszeniu, we wskazanym miejscu wpisuje
słowo „NIEZALEŻNY”. Alfabetyczna kolejność nazwisk na obwieszczeniu o zarejestrowanych kandydatach na radnych oraz
na kartach do głosowania wynika wprost z przepisów zawartych w Kodeksie wyborczym tj. w przypadku wyborów Prezydenta
RP czy też Prezydenta Miasta - kandydaci na obwieszczeniach oraz kartach do głosowania umieszczani są zawsze w
kolejności alfabetycznej. Analogiczne zasady stosowane są w wyborach do rad dzielnic. Natomiast w przypadku wyborów
parlamentarnych czy wyborów do Rady Miasta – kolejność na liście ustalają komitety wyborcze.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych po wykonanym wzmocnieniu konstrukcji budynku mieszkalno – użytkowego
przy ul. Siennej 10 ujął w potrzebach remontowych dalsze prace remontowe, tj. wykonanie izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz przeprowadzenie prac termoizolacyjnych ścian zewnętrznych budynku. W
bieżącym roku będzie opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim, z uwzględnieniem zaleceń
Konserwatora Zabytków, z uwagi na to, że przedmiotowy obiekt posiada wartości kulturowe, co nakłada obowiązek
odtworzenia elementów elewacji budynku oraz dostosowania kolorystyki elewacji w oparciu o rozwiązania historyczne. W
roku 2018, na bazie dokumentacji kosztorysowej, zostanie zabezpieczona w planie remontów kwota niezbędna do wykonania
ww. robót. W zależności od nakładów finansowych jakimi będzie dysponować GZNK w 2018 r., prace zostaną zrealizowane
jednozadaniowo lub w podziale na 2-etapy – pierwszym będzie izolacja ścian fundamentowych, drugi etap w 2019 –
docieplenie ścian zewnętrznych. Jednocześnie informuję, że w budynku jest wynajęty lokal użytkowy, w którym prowadzona
jest działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne.
Wykonane zagospodarowanie ulicy Wieżyckiej jest w okresie gwarancji. Inwestorem tego zadania była Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska i jest ona zobligowana do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Przegląd przeprowadzono
13.06.2017 r.
Deweloper nie przekazał Miastu terenu w Jasieniu. Dnia 12 maja 2017 roku podpisano umowę z firmą „Robyg Jabłoniowa 2”,
określającą m.in. obowiązki zarówno ze strony dewelopera, jak i Gdańska dotyczące układu komunikacyjnego w rejonie
osiedla Lawendowe Wzgórze. W przedmiotowej umowie deweloper zobowiązał się do przekazania na rzecz Miasta terenów
rekreacyjnych, ale szczegóły dotyczące przekazania mają być zawarte w odrębnym porozumieniu. W najbliższym czasie
odbędą się spotkania w celu ustalenia warunków przejęcia w/w terenów. Z informacji od dewelopera wynika, ze na
przedmiotowym terenie zostało posadzonych 70 drzew, a teren został urządzony.
W rejonie Parku im. ks. Bronisława Kabata na Jasieniu, na działce nr 101/1 obręb 49 przy ul. Zwierzynieckiej, znajduje się
ujęcie wody Jasień. W budynku usytuowane są urządzenia do uzdatniania wody i podnoszenia ciśnienia. Przedmiotowe
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Jasieniu

123/17 Andrzej
Kowalczys

ścieżki rowerowej wzdłuż al. 9.06.17
Hallera

124/17 Przemysław Ryś całodobowego patrolu
9.06.17
Policji w Pasie Nadmorskim
(od Parku w Brzeźnie po
Sopot)

125/17 Łukasz Hamadyk powodu odstąpienia od
9.06.17
wydzierżawienia gruntu przy
ul. Lema 21 na cele
zdrowotne i podjęcia prac
dot. zmiany mpzp

ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej. Zgodnie z ww. decyzją, strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną na
działkach 100/1 i 101/1 obręb 49, obejmuje zakaz użytkowania gruntów na cele niezwiązane z eksploatacją ujęcia. Z uwagi
na bliskie położenie budynków mieszkalnych oraz istniejące ujęcie wody, nie ma możliwości stworzenia wybiegu dla psów. W
trakcie sporządzania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący m. in. wspomniany park dworski,
który przewiduje przeznaczenie pod funkcje zieleni terenów usytuowanych na północ od ulicy Jasieńskiej. Ewentualne wnioski
o realizację takiego zamierzenia, np. w ramach Budżetu Obywatelskiego, mogą być składane dopiero po uchwaleniu
wspomnianego planu.
Droga dla rowerów została zaprojektowana i wybudowana ponad 14 lat temu i dzisiaj nie spełnia już wielu wymagań. Zarówno
ze względu na wprowadzone w międzyczasie ujednolicone standardy dla infrastruktury rowerowej, które wiele kwestii
projektowych uporządkowały, jak również ze względu na szybko rosnący ruch rowerowy. Zgodnie z obowiązującymi
standardami infrastruktury rowerowej, nowozaprojektowana droga rowerowa powinna być usytuowana od strony jezdni,
a chodnik, od strony działek. Taka zamiana spowodowana jest znacznym natężeniem ruchu, które rejestruje się na tym
odcinku, a które warunkuje szerokość dróg dla rowerów. Standardy zalecają sytuowanie dróg dla rowerów od strony jezdni.
Jest to korzystne także ze względu na duży ruch pieszy do licznych sklepów, ogródków działkowych, czy przedszkola. Gdy
chodnik będzie biegł bezpośrednio wzdłuż tych obiektów, przecinanie przez pieszych drogi dla rowerów znacznie się
zmniejszy w zasadzie wyłącznie do skrzyżowań, co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
Miasto w 2017 roku przeznaczyło 200 000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim. Dodatkowe
patrole policyjne zostaną skierowane na tereny najbardziej newralgiczne pod kątem zagrożenia. Uzgodnienia miejsc dokonują
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Komendant Miejski Policji oraz Komendant Straży Miejskiej
przed sezonem letnim. W obszarze Pasa Nadmorskiego (od Parków w Brzeźnie i Regana do granic Jelitkowa z Sopotem)
przewiduje się wysłanie dodatkowych patroli. Dodatkowe służby funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP będą kierowane
przede wszystkim w weekendy oraz dni Świąteczne w godz. od. 15.00 do 22.00, patrole wodne od godz. 15.00 do 22.00, a
patrole interwencyjne od godz. 16.00 do 23.00 oraz od 20.00 do 03.00 nad ranem. Jednocześnie obligatoryjnie Straż Miejska
będzie wysyłała patrol rowerowy lub pieszy w rejon ulic Jelitkowska, Piastowska, Wypoczynkowa, Kapliczna codziennie od
godz. 8.00 do 22.00, a w soboty i niedzielę czas służby będzie przedłużony do godz. 24.00 lub 2.00 w nocy w zależności od
potrzeb. Nad Pasem Nadmorskim działać będzie patrol motocyklowy straży w soboty i niedzielę od godz. 10.00 do 22.00, a w
rejonie od ulicy Hallera (Parking) przez Park Brzeźnieński do dzielnicy Brzeźna patrol zmotoryzowany (radiowóz) codziennie
od godz. 8.00 do 22.00. Pięć dni w tygodniu od godz. 10.00 do 18.00 obszar promenady nadmorskiej Jelitkowo-Brzeźno
będzie kontrolował patrol zmotoryzowany pojazdów elektrycznych, a fakultatywnie w zależności od potrzeb w rejon od ulicy
Jantarowej przez Park Brzeźnieński, Brzeźno do WOC patrol zmotoryzowany, pieszy lub rowerowy od piątku do niedzieli w
godz. od 8.00 do 22.00.
Zbycie działki 730/12 obręb 64 zostało wstrzymane z uwagi na przewidywane rozszerzenie przeznaczenia terenu i
ewentualną zmianę parametrów zabudowy, co może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości. Działka 730/12 jest objęta
granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulicy Myśliwskiej i
Piekarniczej, (uchwała nr XXV/720/2000 RMG z dnia 6 lipca 2000 r.) i plan ten nie jest zmieniany. Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska nie jest organem właściwym do wszczynania prac nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (mpzp). Również w Biurze Rozwoju Gdańska zmiana planu nie jest procedowana. Teren w rejonie ulic
Piekarniczej i Lema, ze względu na swoje sąsiedztwo i dobry dostęp do komunikacji zbiorowej (linia tramwajowa w ulic
Rakoczego) jest predystynowany do realizacji także zabudowy wielorodzinnej, dlatego rozważana jest zmiana planu
miejscowego w tym rejonie. We wrześniu 2015 roku firma Euro Styl Investment Sp. z o.o. SK złożyła wniosek o zmianę planu
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126/17 Dorota Dudek

realizacji druku wizytówek
Radnej Miasta

127/17 Łukasz Hamadyk wdrożenia projektu
aktywizującego wspólnoty i
zarządców do rewitalizacji
starych budynków

9.06.17

9.06.17

i przeznaczenie gruntów należących do Spółki, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie działki 730/12 pod funkcję
mieszkaniowo – usługową. Rozpatrzenie tego wniosku jest na dzień dzisiejszy zawieszone. Wszczęcie procedury zmiany
mpzp będzie możliwe dopiero po uchwaleniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdańska, które jest na etapie uzgodnień. Projekt Studium przewiduje w tym rejonie dominującą funkcję mieszkaniową.
Zarówno Studium jak i przewidywana zmiana planu miejscowego dla działki 730/12 obręb 64 nie wykluczają realizacji
przychodni zdrowia. Potencjalna zmiana mpzp polegałaby na zmianie przeznaczenia terenu na mieszkaniowo-usługowy
(M/U), w ramach którego, podobnie jak w terenach przemysłowo-usługowych (P/U41) dopuszczone są usługi zdrowia. Do
Wydziału Skarbu wpłynął wniosek Euro Styl Investment Sp. z o.o. SK o zamianę części działki Spółki 726/2 obręb 64 na
część gminnej działki 713/5 obręb 64 (o niekorzystnej do inwestowania geometrii). Ewentualna zamiana tych gruntów
poprawiłaby potencjał inwestycyjny gminnej działki 730/12 obręb 64, która wspólnie z fragmentami działek 726/2 i 713/5
tworzyłaby atrakcyjną, odrębną nieruchomość i nie jest wskazane trwałe rozdysponowanie terenu przed potencjalną zmianą
granic gruntów gminnych. W dniu 6 lipca 2016 roku zawarto umowę na odpłatną dzierżawę części działki 730/12 obręb 064
na czas oznaczony od dnia 06.07.2016 r. do dnia 30.06.2018 r. z przeznaczeniem wyłącznie na zaplecze budowy. W dniu 12
sierpnia 2016r. podpisano aneks do powyższej umowy, w którym czas umowy oznaczono od 01.08.2016r. do 30.06.2018r.
Ponadto w dniu 19 kwietnia 2017 roku została wyrażona zgoda na zajęcie terenu (działki 730/4, 730/11, 730/12 obręb 064) w
celu wykonania sieci wodociągowej do planowanej inwestycji budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z
garażem podziemnym od strony ulicy Lema.
W dniu 6 lutego o godz. 18.54 Biuro Rady Miasta otrzymało prośbę o przygotowanie wizytówek. Tego samego dnia o godz.
20.25 dyrektor Biura poprosił o przykładową wizytówkę. Prośba była telefonicznie ponawiana wielokrotnie. Ok 15 marca
Biuro Rady zostało poinformowane, że Pani wizytówki nie posiada. W związku z powyższym zwrócono się o przekazanie
dyspozycji co do treści wizytówki. Postępowanie takie pozwala uniknąć sytuacji, w której na wizytówce znalazłyby się
informacje nie zatwierdzone przez Radnego. Treść została uzgodniona z upoważnioną przez Panią osobą. Ponieważ były to
odręczne notatki został przygotowany projekt w wersji elektronicznej. Przesłany w dniu 3 kwietnia br. wzór wizytówki został
zaakceptowany 6 kwietnia br., a następnego dnia złożono zapotrzebowanie. Ostateczny projekt wizytówki został przesłany do
akceptacji i zaakceptowany w dniu 24.04.2017 r. Wizytówki były gotowe do odbioru w dniu 12.05.2017 r (piątek). Ponieważ
był to piątek, po południu, wiadomość została przekazana po weekendzie, tj. 17.05.2017 r. Czas realizacji wizytówki
wynoszący 23 dni od ostatecznej akceptacji do dnia w którym poinformowano o możliwości odbioru jest zdecydowanie za
długi. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż na okres ten przypada tzw. długi weekend majowy, przez co czas realizacji został
wydłużony. W czasie sesji Rady Miasta Gdańska kawa i herbata są uzupełniane na bieżąco i wystarczy tylko zwrócić uwagę
pracownikowi obsługującemu sesję na brak tych napoi. Po sesji kwietniowej (co zostało sprawdzone) kawa i herbata została
na stołach również po zakończeniu sesji.
Budynek przy ul. Wyzwolenia 1 (omyłkowo wskazany jako ul. Letnica 1) składa się z 6 lokali, z czego 2 lokale są wolne,
pozostałe lokale zamieszkałe są przez trzy rodziny dwuosobowe oraz jedną rodzinę trzyosobową. Administrator określił
ogólny stan techniczny budynku jako dostateczny. Lokatorom przysługują obniżki czynszowe: 5% ze względu na położenie
budynku na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nie dopuszcza funkcji
mieszkaniowej oraz 40% ze względu na brak połączenia wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych budynku do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Budynek – stanowiący własność Miasta - znajduje się na terenie przeznaczonym na cele komunikacji
drogowej – powiązanie ulic Oliwskiej, Wyzwolenia i tzw. Nowej Wyzwolenia. Teren został również objęty granicami obecnie
sporządzanego mpzp Nowy Port – Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej do którego przystąpiono
25.04.2017 roku. Ulica tzw. Nowa Wyzwolenia planowana jest jako ulica zbiorcza z intencją odciążenia transportowego
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128/17 Jarosław Gorecki kosztu montażu 4 kamer
zamontowanych w Oliwie

13.06.17

129/17 Jarosław Gorecki prac pielęgnacyjnych drzew 13.06.17
na ul. Polanki oraz
dokonanie nasadzeń
nowych w miejsce
wyciętych

istniejącej ulicy Wyzwolenia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - w lutym 2017 roku dla terenu Nowego Portu został ogłoszony konkurs
dla partnerów. W ramach projektu dotacje w formie refundacji uzyskać mogły wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji
na działania obejmujące renowację, rewaloryzację, przebudowę i remonty elementów wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynków. Na obszarze Nowego Portu spośród 86
wniosków wyłoniono 36 wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi, iż przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana na terenie
przeznaczonym na cele komunikacyjne, obecnie nie są planowane w budżecie środki finansowe na odnowienie budynku.
Każda inicjatywa mająca na celu poprawę wizerunku dzielnicy poprzez polepszanie stanu technicznego budynków jest warta
uwagi i przemyślenia. Należy pamiętać, iż wdrożenie w życie projektu wymagać będzie znacznych nakładów finansowych.
Obecnie znaczna część środków przeznaczonych na mieszkalnictwo lokowana jest w remontowanie pustostanów, czyli
realizowanie najpilniejszych potrzeb mieszkańców Gdańska. 36 wspólnot mieszkaniowych na terenach Nowego Portu będzie
w najbliższym czasie realizowało działania w obszarze renowacji, rewaloryzacji, przebudowy i remontów elementów
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Inwestycje te powinny również wpłynąć pozytywnie na pozyskiwanie
dodatkowych środków przez pozostałych administratorów i właścicieli budynków z przeznaczeniem na odnowienie substancji
mieszkaniowej.
Rozbudowa monitoringu w Dzielnicy Gdańsk-Oliwa kosztowała 151 527 zł. Nowo zainstalowane kamery wymusiły potrzebę
aktualizacji oprogramowania systemu miejskiego monitoringu wizyjnego BVMS, co kosztowało 63 410 zł. Pozostałe środki
przeznaczone na rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego przeznaczono na modernizację istniejących punktów
kamerowych w Dzielnicy Gdańsk-Oliwa. Zakupiono 3 nowe kamery za kwotę 49 377 zł. Uszkodzone i wyeksploatowane
kamery są sukcesywnie wymieniane, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Dzielnicy
Gdańsk-Oliwa. Łączna kwota przeznaczona w 2016 roku na rozbudowę i modernizację systemu miejskiego monitoringu
wizyjnego wyniosła 264 314 zł.
Prace utrzymaniowe w drzewostanie w ulicy Polanki wykonywane były w miesiącach kwiecień – czerwiec br. Zakres
przeprowadzonych prac uzależniony był od stanu zdrowotnego i technicznego drzew. Ze względu na występujące stanowiska
lęgowe ptaków, część drzew wyłączona została z pielęgnacji, cięcia w koronach tych drzew, w tym także usunięcie
występującej na nich jemioły, wykonane zostaną po zakończeniu okresu ochronnego w terminie do końca listopada 2017
roku. Nasadzenia drzew na terenie Starej Oliwy zaplanowane zostały w okresie jesiennym i zakończone zostaną w terminie
do końca listopada br.
Przejścia dla pieszych na ul. Wróbla przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską znajdują się w strefie zamieszkania oznakowanej
znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” ustawionym przy skrzyżowaniu z ul. Śluza. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym pieszy znajdujący się w tej strefie może poruszać się całą szerokością jezdni oraz ma pierwszeństwo przed
pojazdami. Ponadto kierowcy poruszający się w strefie zamieszkania winni jechać z prędkością nie przekraczającą 20 km/h.
Mając powyższe na uwadze, ustawienie znaków informujących o przejściu dla pieszych w przedmiotowej lokalizacji byłoby
niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Tablica informacji pasażerskiej przy ul. Wały Jagiellońskie obok przystanku Brama Wyżynna została oczyszczona, umyta i
jest w pełni sprawna.

130/17 Marek Bumblis

oznaczenia przejścia dla
pieszych na ul. Wróbla róg
ul. Toruńskiej

131/17 Beata
Dunajewska

odnowienia tablicy informacji 15.06.17
pasażerskiej obok
przystanku Brama Wyżynna
wynajmu hali Olivia
16.06.17 Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” użytkuje Halę Olivia na podstawie umowy użytkowania zawartej w formie aktu
notarialnego w dniu 1 października 1998 r., obowiązującej do dnia 31 grudnia 2036 r. Zgodnie z treścią powyższej umowy,
hokeistom MH Automatyka

132/17 Andrzej
Kowalczys

16.06.17
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133/17 Łukasz Hamadyk udostępnienie turystom
parkingu przy stadionie
Energa i uruchomienie
autobusu od stadionu do
Brzeźna

26.06.17

134/17 Piotr Gierszewski remontu dachu na
zabytkowym „Domu
Ogrodnika” przy ul.
Kartuskiej 11

27.06.17

135/17 Jacek W.
Teodorczyk

27.06.17

zalegających worków ze
śmieciami na ulicach oraz
w parkach
136/17 Łukasz Hamadyk odmowy sprzedaży
mieszkania przy al. Hallera

27.06.17

użytkowanie wygasa po upływie terminu, na jaki zostało ustanowione lub w przypadku zrzeczenia się użytkowania przez Klub,
a także wskutek zmiany formy organizacyjno – prawnej Klubu. Miasto nie może rozwiązać jednostronnie niniejszej umowy,
rozwiązanie może nastąpić wyłącznie za porozumieniem stron.
Zgodnie z deklaracjami jakie zapadły po ubiegłorocznych doświadczeniach z problemem parkingowym w rejonach
nadmorskich tegoroczny sezon letni poprzedziły szerokie konsultacje z mieszkańcami i Radami dzielnic położonych na
obszarach przylegających do plaż. Jednym z podstawowych aspektów prowadzonych dyskusji było uruchomienie na tym
obszarze sezonowych stref płatnego parkowania, aby zniechęcić do korzystania z samochodu jako środka transportu
dowożącego osoby chcące wypoczywać nad brzegiem morza do Brzeźna, Jelitkowa czy na Stogi. Za wyjątkiem fragmentu
Jelitkowa w pozostałych rejonach zgodnie z wolą mieszkańców i ich przedstawicieli w Radach Dzielnic zostały podjęte
decyzje o niewdrażaniu fiskalnych form regulacji parkowania w pasach dróg publicznych. W przypadku Jelitkowa, gdzie tego
typu strefa zostanie wprowadzona jako element pewnej alternatywy umożliwiającej parkowanie poza obszarem na którym
wprowadzono opłaty w porozumieniu z miastem Sopot i halą ERGO Arena zostanie przygotowany i udostępniony darmowy
parking przy hali widowiskowo – sportowej. Dzięki temu turyści będą mieli wybór albo parkowania płatnego bezpośrednio przy
plażach, albo bezpłatnego w odległości ok. 10 minut dojścia pieszego. Propozycja stworzenie zaplecza parkingowego dla
plaży w Brzeźnie na parkingach ENERGA Stadion i uruchomienia linii autobusowej łączącej ten obiekt z plażą w Brzeźnie jest
bardzo cenna, ale niezbędnym aspektem jej efektywnego funkcjonowania musiałoby być stworzenie warunków, które
zachęcałyby do korzystania z takiego rozwiązania. Funkcjonowanie pilotażowego rozwiązania w Jelitkowie pozwoli na
zebranie doświadczeń, które w kolejnym roku mogą być wykorzystane do planowania wspólnego z mieszkańcami
poszczególnych dzielnic optymalnego rozwiązania dla tych obszarów. Dotyczy to także Brzeźna. Rejon dzielnicy Letnica czy
Nowy Port wymaga dogłębnej analizy docelowego zwiększenia roli komunikacji zbiorowej na tych terenach.
W najbliższym czasie przewidziany jest remont dachu Domku Ogrodnika przy ul. Kartuskiej 11. Gdański Zarząd
Nieruchomości Komunalnych uzyskał pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowych
dachu. Obecnie trwa etap pozyskiwania pozwolenia na budowę. Remont planowany jest na przełomie III i IV kwartału 2017
roku. Docelowa funkcja zabytku i zagospodarowania terenu jest obecnie przedmiotem analizy pod kątem najkorzystniejszego
wykorzystania potencjału obiektu z uwzględnieniem przywrócenia jego pierwotnej formy.
Polecono Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni zorganizowanie spotkania, przy czynnym udziale Straży Miejskiej w celu
uzgodnienia wspólnych, skoordynowanych działań zmierzających do likwidacji problemu. Ustalenia oraz podjęte działania
zostaną przekazane oddzielnym pismem.
W lokalu został przeprowadzony kompleksowy remont na koszt Miasta, który wyniósł 41.531,38 zł. Najemcy nie partycypowali
w kosztach remontu. Biorąc pod uwagę wydatkowanie znacznych środków publicznych na remont ww. lokalu nie jest
uzasadniona jego sprzedaż na rzecz najemców. Ponadto nieruchomość przy ul. Hallera została przejęta przez Miasto
w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego. Za nabyte na własność budynki i urządzenia byłym
użytkownikom wieczystym zostało wypłacone wynagrodzenie. Miasto jako właściciel nie jest zobowiązane do wyzbywania się
zasobów komunalnych. Zgodnie z zachowaniem zasad określonych w przepisach prawa decyduje o tym jakie składniki
mienia przeznacza do zbycia. Zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami najemcy lokalu mieszkalnego,
z którymi najem nawiązano na czas nieoznaczony przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu, w przypadku
przeznaczenia tego lokalu do zbycia co nie jest tożsame z roszczeniem o nabycie zajmowanego lokalu. Podjęcie decyzji
o odmowie sprzedaży lokalu mieszkalnego poprzedza badanie stanu prawnego nieruchomości oraz występujących
okoliczności i argumentów przemawiających za pozostawieniem budynków w zasobach miasta.
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137/17 Piotr Gierszewski sieci kanalizacji sanitarnej
na posesjach ul.
Beethovena 78 do 120
138/17 Grzegorz
delegacji Prezydenta nr 853
Strzelczyk,
i delegacji urzędników nr
Kazimierz
839, 840, 850
Koralewski,
Piotr Gierszewski
139/17 Emilia Lodzińska wykonania oświetlenia oraz
monitoringu na skwerze im.
A. Rybickiego
140/17 Emilia Lodzińska elewacji budynków przy ul.
Dyrekcyjnej 5 i 7.
141/17 Emilia Lodzińska montażu dodatkowych
kratek do odpływu wody w
ul. Mierosławskiego
142/17 Łukasz Hamadyk udostępnienia umowy
zawartej w 1998 r. przez
Miasto z zarządzającym
Halą Olivia
143/17 Łukasz Hamadyk ustawienia ławek przy ul.
Wyzwolenia 17
144/17 Lukasz Hamadyk usunięcia ławek z Placu
Wolności w Nowym Porcie

30.06.17
30.06.17

04.07.17
7.07.17
7.07.17
7.07.17

10.07.17
10.07.17
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