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

Wnioskodawca

W sprawie

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

36/17

Emilia
Lodzińska

roszczenia Miasta z tytułu 26.05.17 9.06.17
dewastacji mienia
miejskiego

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zwrócił się do sprawcy aktu wandalizmu z żądaniem naprawy uszkodzonego mienia
zeszpeconych ekranów akustycznych przy ul. Wita Stwosza. W przypadku nie podjęcia przez sprawcę
stosownych działań związanych z likwidacją uszkodzeń, do których uregulowania został zobowiązany do dnia
30 lipca br., sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

37/17

Emilia
Lodzińska

zagospodarowania terenu 26.05.17 9.06.17
po dawnej oczyszczalni
ścieków „Zaspa”

Z uwagi na aktualne zagospodarowanie terenu położonego przy al. Gen. Józefa Hallera, po dawnej oczyszczalni
ścieków „Zaspa, zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Miasto nie planuje
jego zbycia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii
Uroda, przewiduje dla w/w gruntu zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą – usługi handlu, gastronomii,
kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Część terenu (działki nr 12, 11/1, 11/2, 10/5, 10/8, 10/7, obręb 044), stanowi
własność Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Pozostałe działki (nr 10/6, 10/9 i
11/5), na których funkcjonowała oczyszczalnia ścieków są własnością Gdańska i na mocy decyzji z dnia
05.02.2013 r. zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w trwały zarząd. Na podstawie
umowy użyczenia zawartej w dniu 25 marca 2013 r. MOSiR użyczył przedmiotowy grunt Gdańskiemu
Klubowi Sportowemu „Gedania 1922” z siedzibą w Gdańsku na okres 25 lat, w celu stworzenia na nim
odpowiedniej infrastruktury, która będzie służyła zaspokojeniu rekreacyjnych i sportowych potrzeb
mieszkańców Gdańska. Klub wybudował kompleks sportowo – rekreacyjny, w skład którego wchodzą dwie
hale piłkarskie, 5 boisk do piłki nożnej i plażowej, budynek świetlicy i zaplecza socjalno - szatniowego oraz
przedszkole edukacyjno - sportowe. Klub użytkuje teren zgodnie w warunkami umowy użyczenia oraz
koncepcją zagospodarowania gruntu, a współpraca między Klubem a Gdańskiem Ośrodkiem Sportu układa
się prawidłowo.

38/17

Jacek W.
Teodorczyk

terminów robót, zakresu i 26.05.17 9.06.17
środków finansowych
zaplanowanych na remont
dachów domków
rybackich w Jelitkowie

Na remont pokryć dachowych Zespołu Chat Rybackich w budżecie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych na 2017 rok zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł. Do końca czerwca ogłoszony zostanie przetarg na
wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin jej uzyskania to koniec sierpnia. GZNK
uzyska wymagane pozwolenia konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę. Istnieje zagrożenie, że procedura
ulegnie przedłużeniu ze względu na tymczasowe zawieszenie wydawania decyzji przez służby konserwatorskie do
czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącego
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków. Po uzyskaniu pozwoleń, GZNK SZB przystąpi do przetargu mającego wyłonić
wykonawcę. Zakres robót budowlanych dostosowany będzie do posiadanych środków oraz uzależniony od
zabezpieczenia lokali zastępczych lub docelowych dla obecnych mieszkańców. Termin realizacji prac to IV kwartał
roku.
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39/17

Beata
Dunajewska

zaawansowania realizacji
pochylni dla osób
niepełnosprawnych przez
kanał Raduni

26.05.17 9.06.17

W dniu 5 maja br. została podpisana umowa z Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w
Gdańsku” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na wykonaniu dojść
pieszych w rejonie ulicy Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej. Termin
sporządzenia dokumentacji przypada na dzień 18 sierpnia br. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego wynosi 44.526,00 zł. W budżecie Miasta na rok 2017 zabezpieczono na realizację
zadania środki w wysokości 300.000,00 zł. Koszty prac budowlanych zostaną określone i uszczegółowione w
dokumentacji projektowej. Biuro projektowe, po wstępnych ustaleniach, przedłożyło do Miejskiego Konserwatora
Zabytków rozwiązania projektowe do zaopiniowania. Odpowiedź od Konserwatora spodziewana jest do końca
czerwca. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych decyzji
administracyjnych a ich zakończenie przewidywane jest w IV kwartale br.

40/17

Beata
Dunajewska

planów działań
dotyczących Szańca
Zachodniego

26.05.17 9.06.17

Działania Miasta odnośnie terenu po byłej bazie paliwowej PKN Orlen i Zarządu Portu Morskiego Gdańsk (Szańca
Zachodniego) są na etapie przygotowań przedinwestycyjnych. Wynika to z konieczności uprzedniego usunięcia
zanieczyszczeń gleby, ziemi i wody (przeprowadzenia remediacji) w celu doprowadzenia ich parametrów do
wartości dopuszczalnych wg obowiązujących norm, gdyż przeprowadzone w 2016 r. badania zanieczyszczeń
wykazały przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych substancji ropopochodnych. Stąd też
kolejnym zaplanowanym działaniem jest opracowanie programu przeprowadzenia prac remediacyjnych, który ma
być opracowany dla trzech metod remediacji, wraz z kosztorysem i określeniem czasu remediacji dla
poszczególnych wariantów, w celu możliwości wyboru najkorzystniejszej dla Miasta, pod względem finansowym i
czasowym, metody oczyszczenia gruntu i wody. W ramach programu wykonana zostanie również inwentaryzacja
drzewostanu, infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu. Dla tego zakresu prac dokonano wyboru
wykonawcy i 31.05.2017 r. zawarto umowę z firmą „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Kielce, z terminem realizacji
30.11.2017, kwota umowna: 91 020 zł brutto. Następnie, po zapoznaniu się z opracowaniem zostanie podjęta
decyzja wyboru najbardziej korzystnej dla Miasta metody remediacji w celu zabezpieczenia stosownych środków
na ten cel. Przewiduje się opracowanie w 2018 r. „Projektu planu remediacji”, na podstawie wybranej metody w
celu pozyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przeprowadzenie remediacji. Wstępnie jej
koszt będzie znany po opracowaniu „Projektu planu remediacji”. Dopiero po przeprowadzeniu w/w prac można
będzie przystąpić do fazy inwestycyjnej zadania, tj. opracowania dokumentacji projektowej i budowy parku.
Zadanie to jest ujęte w Zintegrowanym Projekcie Rewitalizacji w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 pn.
„Zagospodarowania parku na Szańcu Zachodnim wzdłuż nabrzeży Martwej Wisły”. Założony czas realizacji to
01.2019 do 12.2022. Podjęte w b.r. działania określą, czy założony harmonogram działań będzie realny do
wykonania w w/w terminach.

41/17

Beata
Dunajewska

budowy ulic Nowa
Letnicka i Nowa
Wyzwolenia

26.05.17 9.06.17

Dla obszaru zawierającego planowane ulice Nowa Wyzwolenia i Nowa Letnicka obowiązują obecnie dwa
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Nowy Port Zachód z 2003 roku oraz Młyniska - Letnica z
2002 roku, które dla przedmiotowego terenu ustalają przeznaczenie usługowe, produkcyjno-usługowe i
mieszkaniowe, a także wyznaczają rezerwy terenu pod realizację nowego układu drogowego w tym ulicy tzw.
Nowej Wyzwolenia oraz fragmentu ulicy Letnickiej. W ramach dotychczasowych planów ulica tzw. Nowa
Wyzwolenia planowana była jako ulica zbiorcza z intencją odciążenia transportowego istniejącej ulicy Wyzwolenia.
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Od momentu uchwalenia ww. planów korekcie uległa koncepcja obsługi drogowej niezagospodarowanych terenów
na granicy Nowego Portu i Letnicy. Obecnie koncepcja zakłada bardziej racjonalne (ze względu na własność
gruntów i potrzeby komunikacyjne) przeprowadzenie projektowanych w tym rejonie dróg. W związku powyższym
przystąpiono w dniu 25 kwietnia 2017 roku do sporządzenia nowego planu dla tego terenu i jego głównym celem
jest zmiana ustaleń planów obowiązujących dla przedmiotowego obszaru w dostosowaniu do projektowanych w
tym rejonie dróg. Zgodnie z harmonogramem prac planistycznych projekt planu powinien być opracowany do
końca 2017 roku. W związku z planowaną budową osiedla Nowa Letnica (inwestor firma Robyg) przewidziana jest
do realizacji budowa odcinka tak zwanej ulicy Nowej Muzycznej, od skrzyżowania z ulicą Uczniowską do
skrzyżowania z ulicami Starowiejską–Letnicką, w układzie przejściowym 1x2. Realizacja powyższego zapewni
dodatkowe, dobrej jakości połączenia drogowe, a tym samym wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w ciągu ul.
Wyzwolenia oraz poprawi ruch na osi Oliwska – Letnicka - Uczniowska. Realizacja tego przedsięwzięcia
uzależniona jest od postępu prac przy budowie osiedla przez firmę ROBYG ze względu na partycypację tej firmy
w budowanym układzie drogowym.
42/17

Beata
Dunajewska

nowego harmonogramu
26.05.17 9.06.17
remontu chodnika przy ul.
Wilków Morskich

W związku z planowaną modernizacją chodników przy ul. Wilków Morskich oraz z planowaną budową oświetlenia
- w ramach Programu „Jaśniejszy Gdańsk”, w celu zminimalizowania niedogodności związanych z robotami
budowlanymi - Miasto postanowiło połączyć obie inwestycje. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem
dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wraz z modernizacją chodników po obu stronach ul. Wilków
Morskich (od ul. Oliwskiej do ul. Spokojnej), z terminem zakończenia – październik 2017 r. Wykonawcą
dokumentacji projektowej jest firma IE Jacek Rojek z Gdyni. W IV kwartale 2017 r. planuje się pozyskać decyzje
formalno–prawne dotyczące powyższego zadania, a w I półroczu 2018 r. ogłosić przetarg na roboty. Planowany
termin zakończenia realizacji tej inwestycji to IV kwartał 2018 r.

43/17

Beata
Dunajewska

listy inwestycji i remontów 26.05.17 9.06.17
oraz sprzedaży gruntów
pod remonty na Wyspie
Sobieszewskiej

Teren po byłym ośrodku „Celnik” stanowi własność Politechniki Gdańskiej i tym samym nie jest objęty pracami
przetargowymi. Tereny po byłym ośrodku „Drogowiec” objęte są pracami przetargowymi, które zostały
tymczasowo wstrzymane. W sezonie letnim miasto planuje zorganizować w tym miejscu imprezę plenerową
związaną z planowanymi wyborami w ramach zlotu skautowego „Jamboree”. Podjęto decyzje że w bieżącym roku
grunt zostanie udostępniony (jedynie do końca września) na potrzeby działalności komercyjnej o charakterze
sezonowym. Po tym terminie wznowione zostaną czynności zmierzające do finalnego zbycia nieruchomości
w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. W ramach bieżących prac przetargowych prowadzone jest
postępowanie w zakresie zbycia w trybie przetargu, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Nadwiślańskiej
126, stanowiącej własność Gdańska oraz nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Turystycznej (obok
nr 12), stanowiącej własność Skarbu Państwa. W stosunku do obu nieruchomości przewiduje się zorganizowanie
finalnego przetargu w bieżącym roku. Poza tym planuje się uruchomić procedurę przetargową na teren o pow.
~1.760 m2, położony na zapleczu posesji położonej przy ul. Nadwiślańskiej 126, który zgodnie z planem
miejscowym przeznaczony jest pod zabudowę o funkcji mieszkalno-usługowej (dot. działek nr 18 i 19 z obrębu
139). Do odpowiedzi załączono listę inwestycji i remontów miejskich.
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44/17

Beata
Dunajewska

harmonogramu
modernizacji starego
centrum Oruni

26.05.17 9.06.17

45/17

Mateusz
Skarbek

inwestycji z Budżetu
Obywatelskiego „Budowa
boiska i urządzeń
sportowych przy Szkole
Podstawowej Nr 42

30.05.17 13.06.17 Dnia 29 maja 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację budowy boiska rekreacyjnego do gry w piłkę
siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej przy Szkole
Podstawowej nr 42. Zadanie to będzie finansowane z dwóch źródeł: z Budżetu Obywatelskiego oraz z budżetu
Miasta w ramach Programu budowy i modernizacji boisk. Z uwagi na różne źródła finansowania, zamówienie
podzielono na:
- część I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą,
- część II - budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz elementy do uprawiania
gimnastyki i bezpiecznej wspinaczki skałkowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Harmonogram zadania zakłada przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy w I połowie czerwca br. Termin
zakończenia robót umownie zaplanowano na 17 września 2017r.

46/17

Marek Bumblis

możliwości otwarcia
2.06.17
nowego żłobka na Dolnym
Mieście

Zadanie „Rewaloryzacja Parku Oruńskiego oraz Parku Schopenhauera” zostało zgłoszone w grudniu 2015 r. do
konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 20142020 w ramach działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Złożony wniosek uzyskał
pozytywną ocenę i obecnie znajduje się na liście rezerwowej. Dla Parku Schopenhauera jest opracowana
dokumentacja projektowa i ważne pozwolenie na budowę. Technicznie istnieje możliwość realizacji zadania w
ciągu jednego roku. Jednakże Miasto musi brać pod uwagę wymagania związane z możliwością uzyskania
dofinansowania ze środków unijnych – gdyż dofinansowanie nie jest udzielane na zadania zakończone. Ponieważ
Park Oruński jest w trakcie rewitalizacji (z terminem zakończenia październik 2017 r.) wstrzymano się
z rozpoczęciem rewaloryzacji Parku Schopenhauera do czasu uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego ostatecznej
decyzji o dofinansowaniu. Przebudowa i remont Ratusza Oruńskiego oraz tzw. Rynku Oruńskiego, są wskazane
jako przedsięwzięcia w projekcie "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku". Cały projekt rewitalizacyjny aplikuje
o dofinansowanie ze środków RPO WP w ramach osi 8. Konwersja. Obecnie trwają przygotowania do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu - przewidywany czas na jej podpisanie to koniec czerwca br. Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska otrzymała zlecenie wszczęcia postępowania dotyczącego pozyskania dokumentacji
technicznej na przebudowę Ratusza Oruńskiego. Przewidywany czas pozyskania dokumentacji to przełom
2017/2018, rozpoczęcie robót budowlanych: II kwartał 2018 r. Przewidzianą, wiodącą, funkcją dla Ratusza
Oruńskiego jest planowana na jego piętrze lokalizacja tzw. mediateki. W zakresie projektu dotyczącego
historycznego Rynku Oruńskiego, w projekcie rewitalizacji wskazany jest tryb konkursu architektonicznego jako
właściwy do przygotowania jego zagospodarowania. W celu uzyskania informacji na temat potrzeb i wizji
mieszkańców Oruni w tym zakresie przewiduje się przeprowadzenie konsultacji społecznych jesienią 2017 r. a
samego konkursu architektonicznego w 2018 r. Szczegółowy zakres robót budowlanych na tym terenie jest
uzależniony od zgłaszanych oczekiwań mieszkańców i wyniku konkursu architektonicznego.

16.06.17 Na terenie Dolnego Miasta (kwartały będące własnością TBS Motława) planowana jest inwestycja, w ramach
której powstanie przedszkole/punkt przedszkolny. Dodatkowo, po przyjęciu planowanej zmiany ustawy
o opiece nad dziećmi do lat 3, będzie możliwość utworzenia przy w/w planowanym przedszkolu tzw. grupy
żłobkowej, co w miarę możliwości i zgodnie z potrzebami zostanie zrealizowane. Wyżej wspomniana inwestycja
jest w tej chwili na etapie planowania i uzgodnień koncepcyjnych. Planowany termin realizacji to rok 2019. W
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chwili obecnej wszyscy rodzice małych dzieci mieszkający na terenie Dolnego Miasta mogą ubiegać się o miejsce
dla dziecka w dowolnie wybranej placówce opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dowolnie wybranym przedszkolu, gdyż
placówki te nie podlegają tzw. rejonizacji. Jednocześnie informuję, że Miasto zapewnia miejsca w przedszkolach
wszystkim dzieciom, których rodzice chcą korzystać z tej usługi.
47/17

Marek Bumblis

zbyt szybkiej jazdy
rowerów na ul. Długiej i
Długim Targu

48/17

Marek Bumblis

zlokalizowania przystanku 2.06.17
autobusu nr 100 na
wysokości ul. Grobla I

49/17

Marek Bumblis

dojścia mieszkańców
Biskupiej Górki do
przystanku SKM
Śródmieście

1.06.17

50/17

Beata
Dunajewska

harmonogramu realizacji
pochylni dla
niepełnosprawnych przez
kanał Radunia

12.06.17 26.06.17 W dniu 5 maja br. została podpisana umowa z Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w
Gdańsku” Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na wykonaniu dojść
pieszych w rejonie ulicy Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej. Termin
sporządzenia dokumentacji przypada na dzień 18 sierpnia br. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego wynosi 44.526,00 zł. W budżecie Miasta na rok 2017 zabezpieczono na realizację
zadania środki w wysokości 300.000,00 zł. Koszty prac budowlanych zostaną określone i uszczegółowione w
dokumentacji projektowej. Biuro projektowe, po wstępnych ustaleniach, przedłożyło do Miejskiego Konserwatora
Zabytków rozwiązania projektowe do zaopiniowania. Odpowiedź od Konserwatora spodziewana jest do końca
czerwca. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych decyzji
administracyjnych a ich zakończenie przewidywane jest w IV kwartale br.

2.06.17

16.06.17 Na ulicach Długiej i Długi Targ wyznaczone są ciągi piesze z dopuszczonym ruchem rowerowym (kombinacja
znaku C-16 „ciąg pieszy” z tabliczką T-22 „nie dotyczy rowerów”). Rowerzysta może się tam poruszać, jednak
z zachowaniem ostrożności oraz ustępując pieszym. Za ewentualne zdarzenia odpowiada rowerzysta. Jeśli chodzi
o prędkość dopuszczalną, rowerzystów obowiązują te same zasady i ograniczenia, co kierowców. Podstawową
prędkością maksymalną na terenie zabudowanym jest 50 km/h (w nocy 60 km/h). W przypadku ul. Długiej
i Długiego Targu, które jak ponad 60% Miasta leżą w strefie ‘Tempo 30’, maksymalną dopuszczalną prędkością
jest 30 km/h.
16.06.17 Wniosek dotyczący uruchomienia dodatkowego przystanku dla linii autobusowej 100 na wysokości skrzyżowania
ul. Szerokiej z ul. Grobla I zostanie skierowany do Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego
działającej przy Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.
15.06.17 Po zakończeniu przebudowy układu drogowego w rejonie Biskupiej Górki i przystanku SKM Śródmieście w
związku z realizacją nowego zagospodarowania terenów Targu Siennego i Rakowego w Gdańska funkcjonować
będą następujące trasy dojść pieszych do ul. Biskupia:
1. przejście piesze przez ul. Armii Krajowej na peron przystanków autobusowego lub tramwajowego (przy
skrzyżowaniu z ul. 3-go Maja) – schody lub winda na poziom przejścia podziemnego do peronu SKM Gdańsk
Śródmieście.
2. przejście piesze przez ul. Armii Krajowej na peron przystanków autobusowego lub tramwajowego (przy
skrzyżowaniu z ul. Okopową) – schody lub winda na poziom przejścia podziemnego do peronu SKM Gdańsk
Śródmieście.
3. chodnik ul. Armii Krajowej – chodnik ul. Okopowej – schody lub winda do tunelu (zlokalizowanego pomiędzy
ulicami Św. Trójcy i Toruńską) na peron SKM Gdańsk Śródmieście.
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51/17

Piotr
Czauderna

przyszłości pracowni
fotograficznej w Pałacu
Młodzieży

52/17

Marek Bumblis

zajęć w Pałacu Młodzieży 12.06.17 26.06.17 W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z propozycją dyrektora Pałacu Młodzieży opartą na przeprowadzonych
w nowym roku szkolnym
ankietach wśród rodziców postanowiono wprowadzić zmiany i uatrakcyjnić ofertę organizowanych zajęć. Zajęcia
rekreacyjne zastąpiono zajęciami z akrobatyki, zajęcia komputerowe - zajęciami z robotyki i grafiki komputerowej.
W ramach godzin, które były przeznaczone na klub profilaktyczny zaproponowano zajęcia z chóru i pracowni
filmowej. Pracownie języka niemieckiego i języka francuskiego zostały zamknięte z powodu zbyt małego
zainteresowania. W dniu 22.06.2017 r. na spotkaniu Zastępcy Prezydenta Piotra Kowalczuka z dyrektorem
placówki oraz rodzicami uzgodniono, że zajęcia z języka angielskiego zostaną utrzymane w ilości 36 godzin z tym,
że 18 godzin zostanie przeznaczone na naukę języka angielskiego dla kontynuujących, a kolejne 18 godzin
zostanie przeznaczone na prowadzenie zajęć rozwijających w tym języku. Pozostałe zajęcia i pracownie w roku
szkolnym 2017/2018 pozostają. Terminy rekrutacji na zajęcia w Pałacu Młodzieży są niezmienne od 3 lat. Cały
czas trwają prace dotyczące poszerzenia oferty Pałacu Młodzieży.

53/17

Emilia
Lodzińska

remontu ul. Dubois na
odcinku od ul. Kościuszki
do ul. Lilii Wenedy

12.06.17 26.06.17 Pracownia fotograficzna mieszcząca się przy ul. Aksamitnej pozostaje w swojej lokalizacji i nie zostanie
zlikwidowana. W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z propozycją dyrektora Pałacu Młodzieży opartą na
przeprowadzonych ankietach wśród rodziców postanowiono wprowadzić zmiany i uatrakcyjnić ofertę
organizowanych zajęć. Zajęcia rekreacyjne zastąpiono zajęciami z akrobatyki, zajęcia komputerowe - zajęciami z
robotyki i grafiki komputerowej. W ramach godzin, które były przeznaczone na klub profilaktyczny zaproponowano
zajęcia z chóru i pracowni filmowej. Pracownie języka niemieckiego i języka francuskiego zostały zamknięte
z powodu zbyt małego zainteresowania. W dniu 22.06.2017 r. na spotkaniu Zastępcy Prezydenta Piotra
Kowalczuka z dyrektorem placówki oraz rodzicami uzgodniono, że zajęcia z języka angielskiego zostaną
utrzymane w ilości 36 godzin z tym, że 18 godzin zostanie przeznaczone na naukę języka angielskiego dla
kontynuujących, a kolejne 18 godzin zostanie przeznaczone na prowadzenie zajęć rozwijających w tym języku.
Pozostałe zajęcia i pracownie w roku szkolnym 2017/2018 pozostają. Cały czas trwają prace dotyczące
poszerzenia oferty Pałacu Młodzieży.

13.06.17 27.06.17 Wykonanie remontu ul. Dubois w Gdańsku na odcinku od ul. Lilii Wenedy do ul. Kościuszki zostało ujęte na
pozycji 106 Programu Modernizacji Ulic (PMU). Miasto stara się modernizować ulice objęte PMU w zależności od
możliwości finansowych. Do czasu przeprowadzenia gruntownej modernizacji, przeprowadzane zostaną remonty
bieżące, mające na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej okolicznych mieszkańców.
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