Interpelacje RMG – 31 sierpnia 2017 r. (kadencja 2014-2018)
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137/17 Piotr Gierszewski sieci kanalizacji sanitarnej
na posesjach ul.
Beethovena 78 do 120

30.06.17 Kanalizacja sanitarna na odcinku ulicy Beethovena 78 – 120, podobnie jak pozostały odcinek sieci w ul. Beethovena, została
wybudowana najprawdopodobniej w latach 70. ubiegłego wieku przez Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej.
W materiałach archiwalnych tut. Urzędu i SNG brak jest dokumentacji dot. budowy tego odcinka sieci. Z uwagi na przebieg tej
kanalizacji poprzez tereny prywatne (podwórka i zaplecza budynków) i trudnodostępne, bez możliwości dojazdu służb
eksploatacyjnych, sieć ta nigdy nie została przejęta na majątek ówczesnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Gdańsku, a tym samym nie została przejęta na majątek Miasta, ani Gdańskiej Infrastruktury WodociągowoKanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku. Tym samym sieć ta nie została przekazana w dzierżawę, do eksploatacji i utrzymania
przez SNG. Ze względu na stan techniczny sieci oraz z uwagi na brak dostępu służb eksploatacyjnych, nie kwalifikuje się
w obecnym stanie do przejęcia na majątek przez GIWK oraz do eksploatacji i utrzymania przez SNG. Biorąc pod uwagę
powyższe, podejmowane przez SNG działania związane z tą kanalizacją sanitarną mają charakter interwencyjny, tj.
ograniczają się do realizacji usług odpłatnych, polegających na usuwaniu zatorów na sieci i przyłączach. W przypadku
występowania mieszkańców o techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla
przebudowywanych lub nowych budynków, SNG wydaje warunki techniczne uzależniając je stanem technicznym i
możliwościami hydraulicznymi sieci. W związku z zaistniałą sytuacją, będącą konsekwencją nieuregulowania stanu
formalnoprawnego sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Beethovena 78 – 120, GIWK w 2018 r. zobowiązał się do
zaprojektowania i wybudowania nowej kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem uzyskania od wszystkich prywatnych właścicieli
bezpłatnej służebności przesyłu oraz zagwarantowania dostępu (dojazdu) do studni rewizyjnych i kanału dla potrzeb
eksploatacyjnych planowanej sieci.
138/17 Grzegorz
delegacji Prezydenta nr 853 30.06.17 W służbowej delegacji związanej z wyjazdem do Madrytu wzięła udział delegacja w składzie: Paweł Adamowicz – prezydent
Strzelczyk,
i delegacji urzędników nr
miasta Gdańska, Piotr Grzelak – zastępca prezydenta miasta Gdańska, Sławomir Kiszkurno – dyrektor Wydziału Gospodarki
Kazimierz
839, 840, 850
Komunalnej, Marek Bonisławski – asystent prezydenta miasta Gdańska. Cząstkowy koszt udziału jednej osoby wyniósł
Koralewski,
683,83 PLN. Całkowity wydatek związany z delegacją całej grupy, to kwota 2735,32 PLN. Czas trwania delegacji był wprost
Piotr Gierszewski
proporcjonalny do zadań, jakie w jej trakcie realizowała oficjalna delegacja miasta Gdańska. Głównym powodem był udział
w trzydniowej międzynarodowej konferencji związanej ze Światowym Dniem Wody. Dodatkowo w dniach 24-26 w Madrycie
odbyło się spotkanie akcjonariuszy Saur Neptun Gdańsk. Konferencja Światowy Dzień Wody jest flagowym, globalnym
wydarzeniem branży wodnej. Organizowana od 11 lat gromadzi samorządy współpracujące z największymi firmami na
świecie, liderów branży wodociągowej, przemysłowych użytkowników wody, menedżerów, wiodących dostawców technologii
wodnych i głównych inwestorów. Jej celem jest dyskusja i dzielenie się wiedzą na temat aktualnych wyzwań związanych z
zarządzaniem zasobami na świecie oraz prezentacja innowacyjnych technologii wodnych. Misją organizatorów konferencji
jest stworzenie stałej płaszczyzny do dialogu na w/w tematy pomiędzy przedstawicielami władz, biznesu, środowisk
naukowych oraz organizacji pozarządowych. W 2017 roku w Madrycie konferencja zgromadziła 150 prelegentów, 700
słuchaczy z 70 państw całego świata. Odbyła się pod hasłem: „inteligentne synergie”. Organizacja spotkań akcjonariuszy
współfinansowana jest przez Saur Neptun Gdańsk. Prezydent Gdańska w trakcie udziału w delegacji uczestniczył
w spotkaniu akcjonariuszy Saur Neptun Gdańsk.
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139/17 Emilia Lodzińska wykonania oświetlenia oraz 04.07.17 Zlecono Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wykonanie oświetlenia Skweru im. Arama Rybickiego. Uzyskanie dokumentacji
monitoringu na skwerze im.
będzie możliwe jeszcze w tym roku, a realizacja inwestycji w roku przyszłym. Koszt montażu monitoringu to ok. 40 tys zł.
A. Rybickiego
Realizacja projektu będzie możliwa w roku przeszłym przy zleceniu wykonawstwa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
140/17 Emilia Lodzińska elewacji budynków przy ul. 7.07.17 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB w 2017 roku wykona adaptację obiektu przy ul. Dyrekcyjnej 7 na potrzeby
Dyrekcyjnej 5 i 7.
jednej ze swoich siedzib. W zakresie prac przewiduje się remont elewacji. W planach remontowych GZNK SZB ujęto również
potrzebę remontu elewacji budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5. W zależności od możliwości finansowych w przyszłym roku będzie
rozpatrzony wniosek w zakresie poprawy estetyki elewacji wyżej wymienionego budynku.
141/17 Emilia Lodzińska montażu dodatkowych
7.07.17 Wody opadowe z ul. Mierosławskiego odprowadzane są wpustami ulicznymi znajdującymi się na skrzyżowaniu z ul. Kubacza
kratek do odpływu wody
i z ul. Mickiewicza. Niezasadne jest wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych w rejonie tych skrzyżowań. Sytuację może
w ul. Mierosławskiego
poprawić wykonanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mierosławskiego z jednoczesną
regulacją niwelety drogi i chodników. Polecono złożenie odpowiedniego wniosku do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
142/17 Łukasz Hamadyk udostępnienia umowy
7.07.17 Zgodnie z treścią umowy, 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
zawartej w 1998 r. przez
jednostronnie
umowy, rozwiązanie może nastąpić wyłącznie za porozumieniem stron. Do odpowiedzi załączono kserokopię
Miasto z zarządzającym
umowy
oddania
gruntu do odpłatnego użytkowania, Repertorium A nr 12151/1998 z dnia 1 października 1998 r., zawartej
Halą Olivia
z Gdańskim Klubem Sportowym „Stoczniowiec”.
143/17 Łukasz Hamadyk ustawienia ławek przy ul.
10.07.17 Gdańsk realizuje politykę przekazywania terenów przyległych do nieruchomości budynkowych będących własnością Wspólnot
Wyzwolenia 17
Mieszkaniowych. Wspólnoty Mieszkaniowe nabywają tytuł prawny do terenów przyległych do ich budynków w drodze
dzierżawy (tymczasowo) lub wykupu (docelowo). Procedury te są zadaniem własnym Miasta wynikającym wprost z ustawy
o gospodarce nieruchomościami a pośrednio z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo
Budowlane wraz z przepisami szczegółowymi. Granice dzierżawionych terenów powinny pokrywać się z granicami terenu
przewidzianego do zbycia na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, dzięki czemu nakłady poczynione na dzierżawionym gruncie
nie zostaną utracone. Uzyskanie tytułu prawnego do terenu umożliwia wspólnotom swobodne jego zagospodarowanie
i wyposażenie w elementy małej architektury zgodnie z wolą użytkowników. Dzierżawa terenu przyległego stwarza
wspólnotom również możliwość skorzystania z dofinansowania przez GZNK SZB np. w postaci programów wspierających
inicjatywy sąsiedzkie, takich jak Wspólne Podwórko. Doposażenie terenu w nowe elementy małej architektury może
zniechęcić Wspólnotę przy ul. Wyzwolenia 17 do uzyskania tytułu prawnego do gruntu i samodzielnego nim gospodarowania.
W związku z tym wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony, ponadto GZNK nie posiada w budżecie zabezpieczonych
środków na tego typu prace.
144/17 Łukasz Hamadyk usunięcia ławek z Placu
10.07.17 Ławki na Placu Wolności w Nowym Porcie zostały ustawione w 2016 roku na wniosek Rady Dzielnicy Nowy Port. Decyzja ta
Wolności w Nowym Porcie
została poprzedzona konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi przez Radę Dzielnicy w ubiegłym roku, w wyniku których
stwierdzono uzasadnioną potrzebę lokalizacji ławek z uwagi na bardzo uczęszczany ciąg komunikacyjny, jak również
obecność przystanku autobusowego. Zobowiązano Straż Miejską do podjęcia długofalowej akcji interwencyjnej, celem
wyeliminowania sytuacji, kiedy na Pl. Wolności przesiadują osoby nietrzeźwe i zanieczyszczające bezpośrednie sąsiedztwo
ławek. Jeżeli działania te nie przyniosą zadowalających efektów, koniecznym będzie omówienie tej kwestii z Radą Dzielnicy
Nowy Port oraz SM i GZDiZ.
145/17 Łukasz Hamadyk podjęcia działań w celu
12.07.17 Wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie zakłócania porządku publicznego w obrębie budynku LOT-u, zwłaszcza
poprawy estetyki i
podczas imprez oraz kontroli klubu znajdującego się na tyłach ww. budynku. Wystąpiono do Straży Miejskiej i Komisariatu
bezpieczeństwa na skwerku
Policji II o przeprowadzenie kontroli placówek gastronomicznych znajdujących się w obrębie budynku LOT-u i ich najbliższej
za budynkiem LOT-u
okolicy pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i
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powiadomienia UM o jej wynikach. W/w służby zobowiązano również do przekazania posiadanych materiałów
o nieprawidłowościach dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego związanych z funkcjonowaniem tych punktów,
a także skierowano prośbę o objęcie tego rejonu miasta szczególną ochroną poprzez wzmożone kontrole szczególnie
podczas imprez jak i nad ranem. Zobowiązano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do
przeprowadzenia kontroli pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Przekazane przez służby porządkowe materiały dowodowe będą stanowić podstawę do ewentualnego
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach
gastronomicznych zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Funkcjonariusze otrzymali nagrania z systemu miejskiego
monitoringu wizyjnego, który w tym miejscu stanowią 4 kamery umożliwiające obserwację głównych ciągów pieszych.
Podejmowane są rozmowy z większymi klubami i pubami, i będą one kontynuowane w przyszłości, na temat rozbudowy
własnego monitoringu obiektowego. Działki nr 263 i 264 obr. 89 są własnością firmy ELFEKO S.A. Miasto nie może
bezpośrednio inwestować na działkach prywatnych. Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do wystąpienia do
właściciela z wnioskiem o wybudowanie na przedmiotowym terenie oświetlenia. Przycięcie krzaków okalających budynek od
strony Pasażu Królewskiego zostanie zrealizowane po uprzednim przygotowaniu planu pielęgnacji zieleni na tym obszarze,
w terminie do końca sierpnia br.
146/17

147/17

148/17

149/17

Emilia Lodzińska zagospodarowania
12.07.17 Działka nr 277/4 stanowi teren przyległy do Szkoły Muzycznej przy ul. Dmowskiego 16B. Teren ten między innymi stanowi
Agnieszka
i uporządkowania terenu
dojazd do budynku szkoły oraz terenu wydzierżawionego Wspólnocie Mieszkaniowej Grunwaldzka 99-101. Szkoła wystąpiła
Owczarczak
przy ul. Dmowskiego
do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z wnioskiem o wydzierżawienie przedmiotowej działki, który jest
(działka nr 277/4, działka nr
obecnie procedowany. W związku z powyższym zamierzeniem Miasto nie będzie wydatkowało środków finansowych na
282 obręb 032)
realizację wskazanych wniosków. Doraźnie dla poprawy estetyki otoczenia w terminie do 14 lipca br. w ramach działań
interwencyjnych działka nr 277/4 zostanie oczyszczona ze śmieci przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz GZNK. Staraniem
GZDiZ „żółte bloczki” ustawione na chodniku na działce nr 282 zostaną zlikwidowane i zastąpione słupkami stalowymi
w terminie do końca III kw. br.
Mateusz Skarbek poprawy stanu
14.07.17 Modernizacja ul. Saneczkarskiej została uwzględniona w „Programie budowy ulic od podstaw – alternatywnie tymczasowym
technicznego ul.
utwardzeniu” na pozycji 135 (na łączną ilość 147 ulic zakwalifikowanych w ww. Programie do modernizacji). Ulice ujęte w
Saneczkarskiej
Programie są sukcesywnie modernizowane w zależności od możliwości finansowych Miasta. Aktualnie nawierzchnia
gruntowa jezdni ul. Saneczkarskiej jest utwardzona „destruktem” bitumicznym a jej stan techniczny nie zagraża
bezpieczeństwu użytkowników. W ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic, są wykonywane naprawy
bieżące nawierzchni, polegające na profilowaniu i dogęszczaniu istniejącej nawierzchni gruntowej jezdni, w zakresie
adekwatnym do potrzeb i wielkości środków finansowych jakie Miasto może przeznaczyć na remonty ulic.
Wojciech Stybor naprawy nawierzchni ul.
14.07.17 Remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Subisława do ul.Chłopskiej - jezdnia w kierunku
Pomorskiej (odcinek od ul.
ul. Chłopskiej) został uwzględniony w Programie modernizacji chodników w Gdańsku i zaplanowany do realizacji w 2018 roku.
Subisława do ul.
Remont pozostałych fragmentów ul. Pomorskiej został uwzględniony w Programie Modernizacji Ulic w Gdańsku na pozycji
Chłopskiej/Gospody)
120 (na łączną ilość 528 ulic zakwalifikowanych w ww. Programie do modernizacji). Rocznie udaje się przeprowadzić prace
modernizacyjne na około 30 ulicach. Do czasu kompleksowej modernizacji ulicy staraniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic, będą wykonywane naprawy bieżące nawierzchni jezdni
ul. Pomorskiej w miejscach mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
Beata
zakupu defibrylatora do
18.07.17 Środki zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2017 przewidują instalację defibrylatorów w dostępnej otwartej przestrzeni
Dunajewska
budynku RMG
publicznej. Defibrylatory będą umieszczone na zewnętrznych ścianach obiektów komunalnych lub na wolnostojących
postumentach. Wybrane lokalizacje to: Targ Węglowy - defibrylator wolnostojący, pętla tramwajowa w Oliwie - defibrylator
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150/17

151/17

Łukasz Hamadyk postawienia słupków przy
hali sportowej i boisku przy
ul. Wyzwolenia w Nowym
Porcie
Mateusz Skarbek grafitti na estakadzie przy
skrzyżowaniu Podwale
Przedmiejskie-Długie
Ogrody-Elbląska

152/17

Mateusz Skarbek sytuacji prawnej terenów
sąsiadujących z Parkiem
Oruńskim

153/17

Jarosław Gorecki remontu ul. Liczmańskiego
(na odcinku od ul. Polanki
do ul. Leśnej)

wolnostojący, Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża, Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4,
Urząd Miejski, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Schronisko
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Budynek Rady Miasta Gdańska z uwagi na nadzór konserwatorski nie został
uwzględniony w projekcie (brak możliwości instalacji na zewnętrznej elewacji). Defibrylator zostanie zakupiony w przypadku
uzyskania oszczędności budżetowych na w/w projekcie, pozwalających na realizację wniosku. Ocena możliwości finansowych
realizacji zostanie wykonana do końca września i zostanie przekazana odrębnym pismem.
18.07.17 Zlecono odpowiednim służbom przeanalizowanie problemu. Po wizji stwierdzono, że przy hali sportowej i boisku przy ul.
Wyzwolenia dochodzi do sytuacji, w których parkujące na chodniku pojazdy zagrażają bezpieczeństwu pieszych. W celu jego
poprawy ustawione zostaną słupki blokujące parkowanie samochodów wzdłuż ulic Na Zaspę i Wolności.
18.07.17 Graffiti na filarach i przyczółkach estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej zostaną usunięte w trakcie
wykonywania prac utrzymaniowych na przedmiotowym obiekcie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na
bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdańska, natychmiastowe usuwanie graffiti zlecane jest jedynie w
przypadku treści lub malowideł wulgarnych lub obscenicznych. Ponadto usuwanie nielegalnych graffiti z powierzchni obiektów
inżynierskich, które nie są objęte monitoringiem wizyjnym skutkuje wykonaniem na nich w najbliższym czasie kolejnych
nielegalnych rysunków. Systemowe powłoki ułatwiające usuwanie graffiti, z uwagi na znaczne koszty oraz ograniczoną
trwałość, wykonywane są na obiektach zabytkowych, pomnikach i powierzchniach szczególnie wyeksponowanych.
18.07.17 Z uwagi na mało precyzyjną treść zagadnienia merytorycznego w sprawie terenów sąsiadujących z Parkiem Oruńskim
przedmiotem analizy zostały objęte nieruchomości w obrębie 303 o numerach ewidencyjnych: 733/1, 733/3, 733/4, 735/2,
709/17, 709/20, 709/29, 709/28, 709/30, 709/31, 709/32, 709/33, 709/34, 709/16, 709/18, 709/19, 709/21, 709/22, 709/23,
709/35, których łączna powierzchnia wynosi 4.4967 ha. Wskazane nieruchomości nie są objęte miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz nie znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji, o którym mowa
w uchwale nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Aktualnie Miasto nie planuje realizacji zadań
inwestycyjnych na nieruchomościach poza granicami rewitalizacji obszaru Oruni, z czym wiązałyby się kwestie wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych roślinności. W przypadku zaistnienia intencji, aby Miasto pozyskało tereny sąsiadujące z Parkiem
Oruńskim i je uporządkowało, należy poprzez Wydział Programów Rozwojowych wnioskować o ujęcie omawianej
problematyki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Po uwzględnieniu w Prognozie i zabezpieczeniu w budżecie Miasta
stosownych środków finansowych, będzie możliwe podjęcie działań w celu realizacji inwestycji dla terenów sąsiadujących
z Parkiem Oruńskim. Odnośnie działki nr 735/2 w Wydziale Środowiska prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, będące
następstwem zakończonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny wyrokiem I C 638/09 sprawy
cywilnej z powództwa właściciela nieruchomości.
18.07.17 W dniu 05.10.2015r. zawarto z Przedsiębiorstwem Budowalnym Ekoinbud sp. z o.o. umowę na ochronę drogi ul.
Liczmańskiego i ul. Leśnej w związku z ruchem pojazdów ciężarowych w celu realizacji przy ul. Liczmańskiego budynku usług
medycznych, z terminem obowiązywania umowy do dnia 31.07.2016r. W wyniku przeprowadzonego w dniu 10 lipca br.
przeglądu w/w odcinka ulicy, stwierdzono zapadnięcia nawierzchni jezdni brukowcowej poza bezpośrednim obrębem w/w
budowy tj. w rejonie budynku nr 133 (rejon skrzyżowania z ul. Polanki), natomiast pozostały teren był uporządkowany, bez
innych uszkodzeń. Według posiadanej przez GZDiZ wiedzy, w w/w lokalizacji jezdnia ul. Liczmańskiego nosiła znamiona
uszkodzenia już w maju 2014 r. Wobec powyższego, nie ma możliwości wyegzekwowania od wykonawcy w/w budowy,
naprawy zniszczonej nawierzchni. Polecono GZDiZ dokonać miejscowej naprawy zapadniętej nawierzchni jezdni w terminie
do 31 sierpnia br. Ustalono, że roboty związane z realizacją przedmiotowego budynku usługowego zostały obecnie przerwane
4

i nie widać na tym terenie działań budowalnych. W/w rejon ul. Liczmańskiego będzie kontrolowany pod kątem ochrony stanu
technicznego nawierzchni jezdni.
18.07.17 Powstanie muralu „Otwórz oczy” na filarze jednego z wiaduktów przy skrzyżowaniu ul. Okopowej i Podwala Przedmiejskiego
uzyskało akceptację Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. W/w praca sąsiaduje z
muralem Jacka Wielebskiego, zrealizowanym z okazji Maratonu Pisania Listów Amnesty International, a na innym przęśle
wiaduktu widnieje kolejny ścienny obraz - poświęcony Alesiowi Bialackiemu, białoruskiemu obrońcy praw człowieka. Praca
przedstawia otwarte oko z czerwonym sercem w źrenicy, któremu towarzyszy hasło „Otwórz oczy” napisane po polsku,
angielsku, ukraińsku i arabsku. Przesłanie kierowane jest nie tylko do Polaków, ale i osób m.in. anglo- czy
arabskojęzycznych, a zachęcać ma do rzeczy najprostszej - spojrzenia drugiemu człowiekowi w oczy. Przekaz z założenia
prosty, czytelny i jednoznacznie pozytywny. Praca powstała w ramach uruchamianej w lipcu kampanii „Łączy nas Gdańsk”, w
której akcentowane jest to, co nas łączy a nie dzieli. Odsłonięcie muralu obyło się w pierwszą rocznicę przyjęcia przez
gdańskich radnych Modelu Integracji Imigrantów, gdyż jego zachęcające do integracji przesłanie bardzo dobrze wpisuje się w
założenia gdańskiego Modelu. Środki na zwrot kosztów oraz wynagrodzenie autorek za wykonanie muralu w kwocie 1500 zł
brutto zostały zabezpieczone w ramach wdrażania miejskiej polityki integracyjnej oraz kampanii „Łączy nas Gdańsk”. Autorki
pracy postanowiły całość kwoty przekazać na konto Polskiej Akcji Humanitarnej na działania pomocowe w Syrii.
19.07.17 Zobowiązano podległe jednostki do podjęcia działań mających na celu realizację w 2018 r. zadania, w efekcie którego w
centralnej części Cmentarza „Srebrzysko” powstanie pomnik poświęcony alpinistom, którzy zginęli w górach. Cmentarz
Centralny „Srebrzysko” jest nekropolią wpisaną do gminnej ewidencji zabytków, posiadającą zasilanie elektryczne wyłącznie
w rejonie budynku kaplicy. Budowa iluminacji pomnika „Tym co nie wrócili z gór” wymagać będzie wcześniejszego wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót o charakterze inwestycyjnym. Podjęto
starania o zabezpieczenie na ten cel w 2018 r. środków w wysokości 50 tys. zł, a zakres prac możliwych do zrealizowania
uzależniony będzie od możliwości finansowych Miasta oraz wymogów proceduralnych, związanych z prowadzeniem prac
inwestycyjnych na cmentarzu objętym ochroną konserwatorską.
18.07.17 Koszenie działek o numerach 205/18, 204, 198/9, 198/8 obręb 100 - odbyło się w dniach 04-06 lipca 2017 roku.
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Łukasz Hamadyk muralu przy ul. Okopowej
oraz ustalenia zasad
pojawiania się murali w
przestrzeni publicznej
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Marek Bumblis
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Łukasz Hamadyk skoszenia trawników przy
ul. Kamienna Grobla 8
Wojciech
skoszenia trawników
18.07.17 Koszenie trawników wokół budynku Kochanowskiego 114-120 odbyło się w dniu 10 lipca b.r. Koszenie w rejonie pawilonów
Błaszkowski
między budynkami przy ul.
przy ul. Kościuszki 130-176 zostanie wykonane w terminie do 18 lipca 2017 roku.
Kochanowskiego 114-120 i
Racławickiej 17 oraz wokół
budynku przy ul. Kościuszki
130-176
Łukasz Hamadyk wykorzystania meleksów w 18.07.17 Transport publiczny w rejonie UCK został wzbogacony o linię autobusową 115. Ponadto, z przystanku „Politechnika SKM” do
komunikacji na trasie ul.
centrum klinicznego (i dalej na „Niedźwiednik”) funkcjonuje linia 283 (obsługiwana przez mini- lub midibusy). Nie przewiduje
Grunwaldzka – UCK
się uruchamiania w komunikacji miejskiej pojazdów typu „meleks”.
Łukasz Hamadyk przedstawienia oferty lokalu 18.07.17 Wyrokiem sądu z dnia 9 lutego 2016 roku, nakazano pozwanym (mieszkańcom lokalu przy ul. Oliwskiej) opuszczenie i
socjalnego mieszkańcom
opróżnienie zajmowanego lokalu, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że pozwanym przysługuje uprawnienie do lokalu
lokalu przy ul. Oliwskiej
socjalnego. Realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisję przebiega w miarę posiadanych wolnych prawnie i
fizycznie lokali mieszkalnych, spełniających wymogi lokali socjalnych. Z tytułu realizacji wyroków sądowych o eksmisję
Wydział Gospodarki Komunalnej wydaje średnio 91 ofert rocznie. Biorąc jednakże pod uwagę fakt zajmowania przez rodzinę
zainteresowanej osoby lokalu o dużej powierzchni użytkowej (75,65m²), podjęta została decyzja o wydaniu dłużnikom oferty w
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ujęcia w projekcie budżetu
Miasta na 2018 rok kwoty
na urządzenie otoczenia
pomnika „alpinistów, którzy
nie wrócili z gór”
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Beata
Dunajewska
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braku odpowiedzi na pismo
GKS „Korsarz” w sprawie
przedłużenia umowy najmu
lokalu przy al.
Grunwaldzkiej 53
nowych ławek i koszy na
śmieci na Stogach

trybie przyspieszonym. O terminie odzyskania przez Miasto odpowiedniego lokalu socjalnego dla trzyosobowego
gospodarstwa domowego, osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego zostaną powiadomione stosowną
ofertą.
20.07.17 Z uwagi na inne zamierzenia Miasta w kwestii zagospodarowania lokalu przy al. Grunwaldzkiej 53 termin umowy użyczenia,
obowiązującej do dnia 19.07.2017r. nie może być prolongowany. Wobec powyższego, Stowarzyszenie Gdański Klub
Sportowy „KORSARZ” zobowiązany jest do protokolarnego przekazania lokalu do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego – za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców Nr 7.

20.07.17 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie konsultacji w sprawie ustawienia nowych ławek i koszy na śmieci na Stogach z
Radą Dzielnicy Stogi. Po przeanalizowaniu zasadności wskazanych przez Radę lokalizacji i ich ilości, zostaną podjęte
stosowne działania. Z przekazanych dotychczas materiałów wynika, iż proponowane lokalizacje obejmują nie tylko pasy
drogowe i zieleńce administrowane przez GZDiZ, ale przede wszystkim tereny mieszkaniowe administrowane przez Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Jednostki samorządowe nie dysponują obecnie nowymi ławkami i koszami. Do
wykorzystania pozostają używane ławki przenośne, które przed zamontowaniem wymagają remontu i przystosowania do
montażu w nawierzchni oraz betonowe kosze na śmieci odzyskane z innych lokalizacji. Zobowiązano GZDiZ do przekazania
GZNK ławek wykorzystywanych dotychczas do obsługi imprez miejskich oraz koszy na śmieci w wymaganej ilości w terminie
do 20.09 br.
Agnieszka
wyznaczenia naziemnego
20.07.17 W trakcie realizacji, przygotowania do realizacji lub analiz koncepcyjnych jest 12 nowych przejść w Śródmieściu,
Owczarczak ,
przejścia dla pieszych na ul.
prowadzących poprzez główne miejskie drogi. Na ulicy Podwale Przedmiejskie przewidzianych jest 8 nowych przejść dla
Beata
Wały Jagiellońskie przy
pieszych (1 w obrębie Węzła Unii Europejskiej, 2 w rejonie skrzyżowania z ul. Słodowników, 1 w rejonie skrzyżowania z ul.
Jankowiak,
Bramie Wyżynnej
Chmielną, 2 w obrębie skrzyżowania z ul. Łąkową, 2 przy skrzyżowaniu z ul. Elbląską z czego 1 na wlocie ul. Podwale
Emilia
Przedmiejskie i 1 na wlocie ul. Elbląskiej), na ul. Podwale Grodzkie: 2 (na wysokości Dworca Gdańsk Główny i przy
Lodzińska,
realizowanym skrzyżowaniu z ul. Nowe Podwale Grodzkie), na ul. Armii Krajowej w rejonie ul. Biskupiej, na skrzyżowaniu
Magdalena Olek,
Okopowa – Toruńska dodatkowe przejście na wlocie ul. Trakt św. Wojciecha, a ponadto odtworzenie czasowo zawieszonego
Piotr Borawski,
przejścia w dotychczasowej lokalizacji. Dziś na wymienionych drogach jest łącznie 6 naziemnych przejść dla pieszych.
Adam Nieroda,
Wątpliwości budzi efekt wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Wały Jagiellońskie w rejonie Bramy Wyżynnej. Wejście
Mateusz
do Forum Gdańsk będzie odbywać się na poziomie -1 i z tego powodu pieszy będzie musiał przechodzić z poziomu jezdni ul.
Skarbek,
Wały Jagiellońskie o jeden poziom w dół. W przypadku przejścia naziemnego jedyna różnica będzie taka, że dokona tego po
Przemysław Ryś
stronie jezdni bliższej obiektowi. Wyznaczenie przejścia we wskazywanej lokalizacji nie zapewni możliwości skomunikowania
z nim przystanków tramwajowych. Przejście zlokalizowane na wysokości Bramy Wyżynnej miałoby ograniczoną możliwość
połączenia z peronami przystankowymi z uwagi na szerokość wyjść z tunelu pieszego. Z kolei umiejscowienie przejścia od
strony przystanków powodowałoby, że w rejonie wyjść z tunelu następowałaby kolizja dwóch bardzo dużych potoków ruchu:
pieszych wychodzących z tunelu na przystanek i drugiego, poprzecznego w stosunku do tego pierwszego, pieszych
przechodzących na drugą stronę ulicy. Odsuwanie przejścia bliżej ul. Hucisko ograniczy długość peronów co przy
planowanym zakupie dłuższego taboru tramwajowego ma niebagatelne znaczenie, a umiejscowienie go na końcu peronu
traci sens z uwagi na odległość od sąsiedniego przejścia przy Węźle Hucisko. Proponowane wyznaczenie przejścia nie
obyłoby się bez istotnych konsekwencji dla komunikacji publicznej. Stały dopływ pojazdów od Węzła Unii Europejskiej, który
odbywa się albo poprzez skręt w prawo z ul. Podwale Przedmiejskie lub w lewo z kierunku Al. Armii Krajowej - w połączeniu z
krótkim odcinkiem przeplotu przed ewentualnym przejściem (musiałoby być wyposażone w sygnalizacje świetlną)
doprowadziłoby do sytuacji, w której kolejka pojazdów wydłużyłaby się do Węzła Unii Europejskiej. W konsekwencji należy
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przewidywać, że prowadziłoby to m.in. do blokowania torowisk na tym węźle. Obok Węzła Hucisko jest to kluczowa
lokalizacja z punktu widzenia obsługi tramwajowej Śródmieścia i dlatego musiałoby to wpłynąć w godzinach szczytu na
funkcjonowanie tramwaju. W kontekście wzrostu znaczenia Węzła Unii Europejskiej jako zintegrowanego węzła
komunikacyjnego połączonego z siecią SKM należy analizować wpływ poszczególnych rozwiązań na warunki ruchu
tramwajów i autobusów w tej lokalizacji. Polecono służbom miejskim odpowiedzialnym za działania inwestycyjne oraz
organizacje ruchu drogowego przeanalizowanie wszelkich możliwych form ułatwienia ruchu pieszych w rejonie Bramy
Wyżynnej ze szczególnym uwzględnieniem osób mających ograniczone możliwości ruchowe.
Łukasz Hamadyk wszczęcia kontroli w firmie 20.07.17 Organem nadzorującym firmę Mostostal Pomorze w zakresie ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Pomorskiego,
„Mostostal Pomorze” na
a kontrolnym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Teren Nabrzeża Zakrętu Pięciu Gwizdków jest
Nabrzeżu Pięciu Gwizdków
nadzorowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Urząd Morski w Gdyni. Taki podział kompetencji wynika wprost z
przepisów prawa, gdyż w wyniku przeprowadzenia kontroli, w trakcie której stwierdzone zostanie naruszenia prawa,
bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, a także eksploatacja instalacji odbiegająca od warunków
określonych w pozwoleniu, które je obejmuje, wyżej wymienione organy ochrony środowiska podejmą odpowiednie kroki
administracyjne. Prezydent Miasta, również będący organem ochrony środowiska, na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
ale wyłącznie w zakresie objętym właściwością tego organu. Do odpowiedzi załączono notatkę służbową zawierającą
ustalenia z wizji lokalnej na Nabrzeżu Pięciu Gwizdków.
Łukasz Hamadyk konsultacji społecznych w
21.07.17 Legalizacja pobytu imigrantów w Polsce należy do kompetencji organów administracji rządowej. Samorząd nie ma wpływu na
związku z podpisaną
wybór miejsca osiedlenia się w RP, a przyjęcie i pobyt uchodźców nie jest niemożliwy bez udziału administracji rządowej. Na
deklaracją o przyjmowaniu
poziomie miast nie można mówić o przyjęciu bądź nie przyjęciu imigrantów i uchodźców, a jedynie o kulturze ich przyjęcia i
muzułmańskich imigrantów
ułożeniu wzajemnych relacji. Od trzech lat Polska zajmuje drugie miejsce w Europie (po Wielkiej Brytanii) pod względem
liczby zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców wydanych po raz pierwszy. W ramach Unii Metropolii Polskich (UMP)
powołany został specjalny zespół ds. migracji i integracji wspierany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM)
oraz Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Deklaracja o
współdziałaniu miast UMP w dziedzinie imigracji jest błędnie interpretowana jako deklaracja przyjmowania uchodźców do
polskich miast. Celem deklaracji jest dbanie o równy dostęp wszystkich mieszkańców do publicznych usług oraz kwestia
integracji społecznej na poziomie lokalnym. 30 czerwca 2017 roku 11 największych miast polskich zadeklarowało
współdziałanie, a dokładnie rok wcześniej gdańscy radni przyjęli Model Integracji Imigrantów (MII) – miejską politykę w
zakresie integracji. Zespół ds. MII opracowywał konkretne rozwiązania ukierunkowane na mieszkających już i pracujących w
Gdańsku imigrantów. W pracach wzięło udział ponad 150 osób, reprezentujących 70 różnych instytucji publicznych i
organizacji pozarządowych oraz w sposób stały grupa ponad 20 imigrantów. Odbywały się comiesięczne spotkania w grupach
tematycznych (Edukacja, Kultura, Praca, Zdrowie, Społeczności Lokalne, Pomoc Społeczna, Mieszkalnictwo,
Przemoc/Dyskryminacja), jak i w pełnym zespole. Do radnych PiS kierowane były zaproszenia do włączenia się w prace
zespołu. Przed przyjęciem przez Radę Miasta MII był szeroko konsultowany w okresie od marca do czerwca 2016 roku.
Pierwszym elementem konsultacji była konferencja „Miasta otwarte – migracja a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania”, która
odbyła się w dniach 7-8 marca 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Uczestniczyło w niej 397 osób z Gdańska,
Trójmiasta i innych ośrodków z Polski oraz zagranicy. 14 maja i 4 czerwca odbyły się dwa otwarte spotkania dla mieszkańców
Gdańska, w których wzięło udział niemal 100 osób. Na potrzeby konsultacji stworzono specjalną stronę internetową:
gdansk.pl/migracje, powstał film „Jesteśmy gdańszczanami/gdańszczankami” prezentujący sylwetki imigrantów w Gdańsku. Z
udziałem zastępcy prezydenta Piotra Kowalczuka, działaczy pozarządowych i samych migrantów odbył się wideo-chat online
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z mieszkańcami Gdańska na temat miejskiej polityki w zakresie integracji i migracji. Na podstawie formularza on-line
dostępnego na różnych stronach (przede wszystkim gdansk.pl) zorganizowano konsultacje MII. Odbyły się również spotkania
konsultacyjne, m.in. z klubem radnych Platformy Obywatelskiej (18 kwietnia), klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości (19
kwietnia), Młodzieżową Radą Miasta Gdańska (7 kwietnia), Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic (6 kwietnia),
przewodniczącym Rady ds. Migracji Konferencji Episkopatu Polski bp Krzysztofem Zadarko (1 czerwca). Model konsultowany
był również podczas Konferencji Związku Miast Bałtyckich w dniach 15 i 16 marca w Rostoku, konferencji miasta Barcelony i
regionu Katalonii (3 maja) i konferencji podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule (23-24 maja). Odbyła się
także wizyta mentoringowa EUROCITIES (zrzeszenia największych miast europejskich) w zakresie miasta integrującego (18 i
19 kwietnia). MII konsultowano również wewnętrznie, w ramach Zespołu ds. Modelu Integracji i Imigracji w Gdańsku oraz
wśród wszystkich podmiotów wchodzących w jego skład (10 maja). Ponadto w środowisku trójmiejskim MII konsultowany był
podczas seminarium „Trójmiejsko na rzecz integracji” 9 kwietnia w Sopotece. W dniu 21 czerwca 2016 roku doszło również
do spotkania zastępcy prezydenta Piotra Kowalczuka z abp metropolitą gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem. W
podpisanej deklaracji oferuje się otwartość i wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami
pozarządowymi i związkami religijnymi, w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej opartej na zarządzaniu
bezpiecznymi migracjami.
Emilia Lodzińska parkowania na chodniku
25.07.17 Na odcinku ul. Dyrekcyjnej prowadzącym do Działu Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
przy ul. Dyrekcyjnej
obowiązuje zakaz zatrzymywania się, który ustawiony jest od strony budynku biurowego Tryton. Postój pojazdów na chodniku
przy budynku GZNK może wynikać z faktu, że większość kierowców wjeżdżających od strony ul. Dyrekcyjnej, nie sprawdza
jakie oznakowanie zostało ustawione od strony biurowca. Polecono GZDiZ montaż znaku zakazu zatrzymywania się po lewej
stronie ulicy, który będzie w sposób kompletny informował kierujących o istniejącej organizacji ruchu, co powinno
wyeliminować problem postoju pojazdów na chodniku łącznika ul. Dyrekcyjnej. W przypadku braku poprawy sytuacji
w zakresie parkowania pojazdów w tym rejonie, GZDiZ wdroży rozwiązania które całkowicie wyeliminują nieprawidłowe
zachowania kierowców.
Andrzej
remontu budynku
28.07.17 W 2005 roku wykonano remont dachu i remont ściany zachodniej budynku przy ul. Nowiny 2b. Budynek przy ul. Nowiny 2B
Kowalczys
Narodowego Centrum
wraz z budynkiem nr 2A i budynkiem nr 2 znajdują się na terenie Parku Oruńskiego, którym zarządza Gdański Zarząd Dróg
Kultury Tatarów RP przy ul.
i Zieleni i figurują w rejestrze zabytków pod nr 718 z dnia 20.12.1972r. (595 dawny nr) – wpisane są, jako zespół dworskoNowiny 2b na Oruni
parkowy/dwór i dwa budynki gospodarcze. Wszystkie prace remontowe prowadzone na tych obiektach, w tym na elewacji,
wymagają opracowania dokumentacji technicznej i pozyskania zgody Konserwatora Miejskiego wydanej w formie decyzji.
Zgodnie z zawartą umową użyczenia budynków nr 2B i 2A ze Związkiem Szlachty Tatarskiej byłego Księstwa Litewskiego od
dnia 1 marca 2016r. do 28 lutego 2019r. budynki są przeznaczone na realizację celów statutowych z całkowitym zwolnieniem
z czynszu. Opłaty są pobierane jedynie za media. Miasto nie może ponosić kolejnych kosztów remontu lokalu użytkowego
najmowanego na preferencyjnych warunkach. Wpływy finansowe GZNK SZB są pozyskiwane z czynszów od najemców lokali
komunalnych i stanowią źródło finansowania prac remontowych, jednak nie zapewniają możliwości realizowania robót przy
wszystkich budynkach gminnych ujętych w rejestrze potrzeb remontowych GZNK SZB. W chwili obecnej nie ma możliwości
wsparcia Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w zakresie planowanych robót budowlanych.
Andrzej
tramwajów
28.07.17 W ramach „Wieloletniego planu rozwoju Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. na lata 2009 – 2030” Miasto
Kowalczys
niskopodłogowych
planuje w 2018 r. dostawę 15 nowych tramwajów dwukierunkowych i niskopodłogowych. W następnych latach planowany jest
kursujących do pętli
zakup kolejnych fabrycznie nowych tramwajów dwukierunkowych i niskopodłogowych. Na ten cel zabezpieczono prawie 250
Brzeźno
mln zł. Po dostawie nowych tramwajów, na liniach tramwajowych obsługujących dzielnicę Brzeźno zostaną wycofane
najstarsze tramwaje typu Konstal 105Na i zastąpione taborem niskopodłogowym. Miasto planuje systematyczną i regularną
8

168/17

Marek Bumblis

wymiany okien w lokalu
socjalnym przy ul. Wróbla
13/14

169/17

Beata
Dunajewska

budowy nowej siedziby
Pogotowia Opiekuńczego

170/17

Andrzej
Kowalczys

171/17

172/17
173/17

174/17

odnowę taboru tramwajowego. Obecnie udział składów niskopodłogowych lub z częścią niskopodłogową w ogólnej strukturze
taboru tramwajowego wynosi 86%. GAiT konsekwentnie prowadzi wymianę taboru tramwajowego dążąc do uzyskania 100%
składów posiadających niską podłogę.
28.07.17 Nieruchomość przy ul. Wróbla 13/14 została zakwalifikowana do programu „ZIT” Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji energetycznej 22 budynków i obiektów użyteczności publicznej
należących do Miasta. W ramach programu realizowana będzie m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Prace realizowane są w części ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym Miasto nie może zmieniać wcześniej
zaakceptowanego harmonogramu prac, z uwagi na prawdopodobieństwo utraty przyznanego dofinansowania. Stolarka
okienna w lokalu socjalnym zostanie wymieniona w ramach opisanego projektu. Prace będą realizowane w latach 2017 –
2021.
01.08.17 Opracowany dla placówki projekt przewiduje budowę u zbiegu ul. Sobieskiego i Wagnera, trzech wolnostojących,
dwukondygnacyjnych budynków wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą sportowo-zabawowowypoczynkową. Każdy z budynków przeznaczony jest dla 10 dzieci oraz 2 opiekunów. Dodatkowo w jednym z budynków
przewidziano odrębną część administracyjną. Koszt przedmiotowej inwestycji oszacowany został na poziomie 19,7 mln zł,
a przewidywany okres jej realizacji wynosi ok. 20 miesięcy. W przypadku przystąpienia do realizacji w bieżącym roku,
zakończenie budowy możliwe będzie w I półroczu 2019 r. Wystąpiono o pozwolenie na budowę, którego uzyskanie
przewidywane jest w sierpniu 2017 r. Poszukiwane jest źródło finansowania dla tego przedsięwzięcia. Po jego ustaleniu
niezwłocznie podjęte zostaną kroki zmierzające do wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi
wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
31.07.17 Autorami projektu utworzenia Alei Gwiazd są kibice Lechii, którzy kontynuują tę tradycję od wielu lat. W celu zrealizowania
pomysłu przeniesienia Alei Gwiazd Lechii Gdańsk z ul. Traugutta na ul. Pokoleń Lechii Gdańsk kibice Lechii powinni podjąć
rozmowy z operatorem stadionu Energa Gdańsk.

przeniesienia Alei Gwiazd
Lechii Gdańsk z ul.
Traugutta na ul. Pokoleń
Lechii Gdańsk
Beata
wykoszenia trawy
04.08.17 Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do wykoszenia traw i chwastów na terenie wokół parkingu przy ul. Wyzwolenia w
Dunajewska
i chwastów na terenie wokół
terminie do 8 sierpnia b.r.
parkingu na ul. Wyzwolenia
w Nowym Porcie
Beata
naprawy dziur na parkingu 04.08.17 Naprawa nawierzchni na parkingu przy ul. Wyzwolenia (we wskazanych lokalizacjach ) zostanie wykonana w terminie do
Dunajewska
przy ul. Wyzwolenia
końca sierpnia br. staraniem i na koszt wykonawcy, w ramach udzielonej przez niego gwarancji na zrealizowane roboty.
Beata Wierzba
uporządkowania terenu przy 07.08.17 Teren przy placu zabaw przy ul. Czerwony Dwór 20 został skoszony przez pracowników Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
placu zabaw i siłowni oraz
Komunalnych SZB. Podczas wizji nie stwierdzono zalegania śmieci, niemniej jednak GZNK SZB wystąpił do firmy
koszenia trawy przy ul.
świadczącej usługę sprzątania o objęcie przedmiotowego terenu szczególnym nadzorem. Wszystkie zgłoszone usterki
Czerwony Dwór 20
dotyczące schronu oraz urządzeń zabawowych zostały przekazane do DRMG w celu wyegzekwowania od wykonawcy
napraw gwarancyjnych. W trakcie wizji zlecono firmie konserwacyjnej demontaż zjeżdżalni przy ul. Czerwony Dwór 18,
z uwagi na zły stan techniczny zagrażający życiu i zdrowiu użytkowników.
Łukasz Hamadyk zawieszenia tablicy dot.
07.08.17 Budynek Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Nowym Porcie należy do Miasta. Administratorem budynku jest
strajku dokerów na budynku
Dyrektor Ośrodka, z którym zostanie skonsultowana możliwość zawieszenia tablicy. Wyniki konsultacji i informacje o dalszych
Specjalnego Ośrodka
działaniach zostaną przekazane w terminie późniejszym.
Wychowawczego nr 2 w
Nowym Porcie
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175/17

176/17

177/17

178/17
179/17

Łukasz Hamadyk nadania ulicy imienia prof.
Krzysztofa Skóry i kolejnej
im. prof. Andrzeja
Chodubskiego

07.08.17 Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr L/1126/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad
stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w
Gdańsku, nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia śmierci
upamiętnianej osoby. Dopuszcza się odstępstwo od w/w reguły, jeżeli z uzasadnieniem wystąpi między innym grupa co
najmniej 18 radnych. Wobec powyższego wniosek w sprawie nadania jednej z ulic (lub ronda) imienia prof. Krzysztofa Skóry
oraz imienia prof. Andrzeja Chodubskiego zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Kultury i Turystyki Rady Miasta
Gdańska.
Łukasz Hamadyk udostępnienia numeru
14.08.17 Dla nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku – Brzeźnie przy ul. Zdrojowej, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
księgi wieczystej terenu pod
Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00056859/6.
odbudowę dawnej Hali
Plażowej w Brzeźnie
Marek Bumblis
pomocy w uzyskaniu
14.08.17 Brak możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego. Zasady ubiegania się o lokal z zasobów
mieszkania przez
Miasta reguluje Uchwała RMG Nr XXII/651/2004 z dnia 25 marca 2004r. – w sprawie zasad wynajmowania lokali
wielodzietną rodzinę
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu
takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. W uchwale przyznano prawo do zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego osobom nie posiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego
zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:
− zamieszkują w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi na jedną uprawnioną do zamieszkiwania osobę nie przekracza 5m²;
− w czasie ostatnich pięciu lat nie zbyły lub nie przekazały innym osobom prawa własności/ współwłasności, prawa najmu,
prawa do domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
− w czasie ostatnich 5 lat nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o
stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego ustalono, że zainteresowana wraz z mężem
są najemcami lokalu przy ul. Dobrej 2 na podstawie umowy najmu lokalu z dnia 08.01.2016 r. i aneksu nr 1 z dnia
09.01.2017 r. zawartej na czas nieokreślony, jak również, że powierzchnia mieszkalna zajmowanego przez rodzinę
zainteresowanej lokalu przekracza 5 m² na osobę. Niekompletny wniosek złożony przez zainteresowaną w dniu 20.11.2015r.
o udzielnie pomocy mieszkaniowej z zasobów gminnych z adresu ul. Nowiny 53A/11, pozostał bez rozpatrzenia.
Zainteresowana nie dostarczyła w wyznaczonym terminie dodatkowych, wymaganych dokumentów w celu rozpatrzenia
wniosku, o czym została poinformowana pismem nr WGK.II.7140.1.764.2015.PM z dnia 14.01.2016 r. oraz podczas
interwencji u Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w dniu 10.02.2016 r., która dotyczyła przydziału lokalu. W
przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na rozpatrzenie sprawy udzielania pomocy mieszkaniowej, zainteresowanej
przysługuje uprawnienie do ponownego złożenia wniosku, który zostanie zweryfikowany w aspekcie spełniania wymaganych
warunków zawartych w przepisach prawa miejscowego.
Żaneta Geryk
doposażenia Przedszkola nr 14.08.17 W sierpniu br. zostanie zwiększony budżet Przedszkola Nr 43 o kwotę 8 120 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu
43 przy ul. Słabego 2
nagłaśniającego i rozprowadzającego sygnał audio.
Mariusz
budowy przejścia dla
17.08.17 Trwają prace projektowe. Do października br. powinny zostać wykonane w takim zakresie, aby była możliwa szacunkowa
Andrzejczak
pieszych na Al.
wycena kosztów realizacji przejścia wraz z niezbędną rozbudową sygnalizacji świetlnej. Dokumentacja z określeniem
Grunwaldzkiej pomiędzy
uwarunkowań, jakie będą się wiązały z realizacją projektu pozwoli na ustalenie dokładnego terminu realizacji.
Oliva Buissnes Centre a
firmą Bimet
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180/17

Łukasz Hamadyk wszczęcia kontroli
w zakładzie Port Service
w związku z
niedotrzymaniem terminu
usunięcia odpadów
rakotwórczych HCB

181/17

Grzegorz
Strzelczyk, Piotr
Gierszewski,
Kazimierz
Koralewski

182/17

Mateusz Skarbek funkcjonowania stref
płatnego parkowania

dodatkowej odpowiedzi
w sprawie szczegółowego
rozliczenia i uzasadnienia
wyjazdu Prezydenta
i delegacji do Madrytu

17.08.17 Nadzór nad działalnością instalacji termicznego przekształcania odpadów (TOO) eksploatowaną przez Spółkę, w zakresie
ochrony środowiska sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego, a organem kontrolującym jest także Pomorski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Przepisy art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska przewidują, że prezydent
miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska tylko w zakresie objętym
właściwością tego organu, a upoważnieni do wykonywania funkcji kontrolnych pracownicy są uprawnieni do wstępu na teren
objęty kontrolą tylko wraz z rzeczoznawcami. Przepis nie przewiduje uczestnictwa w kontroli członków jakiejkolwiek partii
politycznej. Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie którego działa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku daje temu organowi możliwość upoważnienia do udziału w kontroli
osobie niebędącej inspektorem (tzn. spoza WIOŚ), posiadającej specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do
przeprowadzenia takich czynności. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwróci się odrębnym pismem do
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o rozpatrzenie możliwości ewentualnego uczestniczenia
pracowników wyżej wymienionego Wydziału w przyszłych czynnościach kontrolnych prowadzonych w stosunku do firmy Port
Service Sp. z o.o. w Gdańsku.
17.08.17 Całkowity wydatek po stronie Urzędu wyniósł 2735,32 PLN, a cząstkowy koszt udziału jednej osoby wyniósł 683,83 zł.
Szczegółowa informacja na ten temat zawarta została w odpowiedzi na Interpelacje nr 138/17 z dnia 13.06.2017. Pozostałe
koszty związane z wyjazdem, jego przebiegiem oraz programem towarzyszącym wizycie oficjalnej zostały opłacone przez
Grupę SAUR. Grupa SAUR mająca swoją siedzibę we Francji, ma przedstawicielstwa ma również na Cyprze, w Arabii
Saudyjskiej, w Szkocji oraz w Hiszpanii, w Madrycie. Prezydent Miasta będąc organem taryfowym wobec spółki SNG
weryfikuje wniosek taryfowy. Od 5 lat taryfa opłat za wodę w Gdańsku nie uległa zmianie. Głównym zadaniem oficjalnej
delegacji miasta Gdańska był udział w Międzynarodowej Konferencji związanej ze Światowym Dniem Wody. W konferencji
skierowanej głównie do samorządów współpracujących z największymi firmami na świecie, liderów branży wodociągowej,
przemysłowych użytkowników wody, menadżerów oraz wiodących dostawców technologii wodnych, udział wzięli eksperci
z Hiszpanii, Francji, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych państw spoza naszego kontynentu. Wizyta
w Madrycie obejmowała udział w spotkaniach akcjonariuszy Saur Neptun Gdańsk.
17.08.17 Straż Miejska w Gdańsku w ramach posiadanych sił i środków oraz wspólnie z Policją prowadzi regularne kontrole
prawidłowości parkowania pojazdów w „strefach płatnego parkowania” (SPP). Egzekwowanie zapisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym stanowi obecnie jedno z głównych priorytetów działalności tej jednostki. Do dnia 16.08.2017 r. strażnicy miejscy
podjęli 20 756 interwencji w wyniku czego nałożono 10 894 mandaty karne, pouczono 8 550 osób oraz skierowano 340
wniosków o ukaranie do sądu. Są to dane dotyczące wszystkich wykroczeń drogowych ujawnionych przez strażników
miejskich – nie jest prowadzona osobna ewidencja wykroczeń popełnianych w SPP. Patrole Straży Miejskiej w Gdańsku są
dyslokowane zgodnie z aktualnymi potrzebami miasta. Obecnie w trakcie sezonu letniego koncentrują się przede wszystkim
na patrolowaniu rejonów nadmorskich oraz Śródmieścia tj. głównych szlaków turystycznych w Gdańsku. Po zakończeniu
sezonu letniego strażnicy w większym zakresie skupią się na kontroli prawidłowości parkowania SSP. Kontrolerzy SSP od
2.01.2017 do 16.08.2017 stwierdzili powstanie 17 299 opłat dodatkowych. W okresie lipiec - sierpień czterokrotnie na terenie
Wrzeszcza stworzone zostały zespoły mieszane (Kontroler SPP i funkcjonariusz SM), a na terenie Oliwy dwukrotnie były
przeprowadzane zsynchronizowane kontrole bez tworzenia zespołów mieszanych, ale we wzmocnionym składzie osobowym.
Po okresie wakacyjnym, gdy zmniejszy się zakres zaangażowania na terenach przyplażowych, GZDiZ deklaruje akces do
stałych zespołów mieszanych z SM. O ile udoskonalenie poboru opłat w SPP (podstawowych i dodatkowych) jest stosunkowo
proste (modernizacja parkometrów i oprogramowania windykacyjnego), o tyle działań Straży Miejskiej (postępowania
mandatowe) nie można „zautomatyzować”.
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183/17

Mateusz Skarbek porzuconego samochodu
powypadkowego przy al.
Zwycięstwa 38

184/17

Beata
Dunajewska

185/17

Mariusz
Andrzejczak

186/17

Emilia Lodzińska oświetlenie parku
Uphagena

187/17

Mateusz
Skarbek;
Agnieszka
Owczarczak;
Beata

postawienia barierek
ochronnych od strony ulicy
przy placu zabaw na Placu
Gustkowicza
braku dostępu do placu
zabaw prywatnej szkoły
FREGATA przy ul.
Kanapariusza

wyznaczenie przejścia
naziemnego na wysokości
Bramy Wyżynnej

17.08.17 Sytuacja pozostawionego pojazdu marki Fiat Seicento pozostawionego w pasie zieleni pomiędzy al. Zwycięstwa 38,
a Traktem Konnym w Gdańsku nie była jednoznacznie usankcjonowana prawnie co do możliwości jego natychmiastowego
usunięcia. Pojazd był kompletny, posiadał powietrze w ogumieniu, tablice rejestracyjne, zabezpieczony, lekko uszkodzony po
kolizyjnie, posiadał ważne ubezpieczenie „OC”. Z tego tytułu trzeba było zgodnie z przyjętą procedurą ustalić właściciela oraz
zobligować go, aby usunął pojazd we własnym zakresie w określonym czasie. Dopiero w razie niedotrzymania przez
właściciela (posiadacza) wskazanego terminu i braku zainteresowania pojazdem możliwe jest usunięcie go na parking w
trybie „administracyjnym”. Stosując art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja i Straż Miejska może usunąć pojazd,
który nie posiada tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest używany. Przepis ten ma zastosowanie
tylko w odniesieniu do pojazdów pozostawionych na drogach publicznych, strefach ruchu i w strefach zamieszkania tj.
w miejscu obowiązywania znaków drogowych D – 40 „strefa zamieszkania” i D – 52 „strefa ruchu”.
22.08.17 Jest to obszar, gdzie obowiązuje strefa uspokojonego ruchu. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu
zabaw, zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do rozpoznania rozwiązań, (np. poprzez wykonanie nasadzeń krzewów,
lub montaż niskiego ogrodzenia), które nie zakłócą układu przestrzennego Placu Gustkowicza, a jednocześnie rozwiążą ww.
problem. Propozycje w tym zakresie przedstawione zostaną odrębnym pismem.
22.08.17 Plac zabaw przy ul. Kanapariusza został zbudowany po przeprowadzaniu procedury otwartego konkursu ofert w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju otrzymało
dotację na budowę placu zabaw w kwocie 50 000 zł. Teren pod budowę został użyczony na podstawie umowy od 25 września
2015 roku do 24 września 2020 roku. Wzór umowy o użyczenie stanowił załącznik do ogłoszenia o konkursie. Zgodnie
z umową „Biorący do używania” zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy w należytym stanie i ponoszenia kosztów
utrzymania przedmiotu użyczenia (w tym ponoszenia kosztu podatku od nieruchomości, naprawa i konserwacja elementów
zabawowych, codzienne utrzymanie w należytym porządku); ponadto Biorący w używanie ponosi odpowiedzialność
za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie oddanym w użyczenie. Biorący do używania decyduje, w jakim
czasie plac zabaw jest dostępny z uwagi na gwarancję bezpieczeństwa. Do odpowiedzi załączono dokumentację konkursową
i umowę na użytkowanie terenu zawartą ze Stowarzyszeniem Skwer. W odpowiedzi szczegółowo opisano realizację zadania
z Budżetu Obywatelskiego „Place zabaw i zielone skwery Oliwy” wraz ze stanem realizacji. Ponadto, przekazano informację o
dotacjach uzyskiwanych przez Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju w latach 2013 – 2017.
25.08.17 Zobowiązano GZDiZ do wystąpienia do właściciela istniejącego oświetlenia Parku Uphagena tj. ENERGA Oświetlenie o
wymianę źródeł w oprawach na mocniejsze lub wymianę opraw na oprawy o podwyższonych parametrach fotometrycznych.
Dodatkowo, zobowiązano GZDiZ do skierowania wniosku o ujęcie budowy oświetlenia na nieoświetlonych alejkach
parkowych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i umieszczenia budowy oświetlenia w programie budowy oświetlenia w
Mieście Gdańsku (tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”) na kolejne lata. Budowa oświetlenia jest realizowana w procesie inwestycyjnym
wymagającym wyprzedzająco opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień,
decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest
możliwa w ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i po zabezpieczeniu środków w budżecie
Miasta Gdańska na budowę oświetlenia w poszczególnych latach.
1.09.17
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188/17

189/17

190/17
191/17

192/17

193/17
194/17

195/17
196/17

Jankowiak;
Emilia
Lodzińska,
Magdalena Olek;
Piotr Borawski;
Adam Nieroda;
Przemysław Ryś
Mateusz Skarbek poprawy stanu
technicznego chodników
i korekty organizacji ruchu
ul. Garncarskiej
Jarosław Gorecki umożliwienia mieszkańcom
dzierżawy działek 54/3;
54/5; 54/6, 54/7 położonych
w Oliwie
Wojciech
usunięcie nierówności w
Błaszkowski
nawierzchni ul. Mickiewicza
Łukasz Hamadyk usunięcia wraku auta na
podwórku przy ul. Siennej
12H
Łukasz Hamadyk ustawienie słupków lub
krawężników zębatych
wzdłuż płotu cmentarza
przy ul. Wyzwolenia
Jerzy Milewski
projektu mpzp Matemblewo
rejon ul. Karskiego
Piotr Czauderna dalszych działań Miasta po
odrzuceniu kandydatury na
organizatora skautowego
Jamboree 2023
Marek Bumblis
odtworzenia napisu na
pomniku Marii Konopnickiej
Marek Bumblis
wykonanie koszenia wokół
budynku Fundacyjna 9

31.08.17 Remont chodników na ul. Garncarskiej został uwzględniony w programie modernizacji chodników w edycji 2019. Do tego
czasu GZDiZ w ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic będzie wykonywał naprawy
bieżące w zakresie adekwatnym do potrzeb i wielkości przeznaczonych środków. Ponadto, z inicjatywy pełnomocnika
Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia przygotowywane są nowe założenia do przyszłorocznego sezonu turystycznego
na terenie Głównego i Starego Miasta.
5.09.17

7.09.17
11.09.17

11.09.17

11.09.17
12.09.17

11.09.17
12.09.17
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