Zapytania RMG – 28 września 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

W sprawie

Data
wpływu

72/17

Mateusz
Skarbek

wyniesionych przejść dla
pieszych na Targu
Drzewnym

73/17

Mariusz
Andrzejczak

74/17

Żaneta Geryk,
Jarosław
Gorecki,
Wojciech
Stybor,
Mariusz
Andrzejczak
Jerzy Milewski

kosztów obsługi rad
1.09.17
dzielnic w latach 2015,
2016, z prognozą na 2017
i zestawieniem wydatków
budżetowych
modernizacji ul. Marsa
1.09.17
(odcinek między ul.
Orfeusza a ul. Wodnika)

75/17

76/17

Piotr
Czauderna

77/17

Jacek
Teodorczyk

1.09.17

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

15.09.17 Wyniesienie przejść dla pieszych na ulicach dojazdowych do Targu Drzewnego to ogólny kierunek działań
dotyczący zachowania ciągłości chodników i odwrócenia wzajemnej korelacji ruchu samochodowego i pieszego w
tego typu lokalizacjach. Ta strategia, ma doprowadzić do sytuacji, że kierowca ma poprzecznie przejeżdżać ciąg
pieszy, a nie pieszy przekraczać jezdnię. Rozwiązania takie funkcjonują już wzdłuż kilku ciągów komunikacyjnych i
będzie to kontynuowane także na innych ulicach. Nie jest planowane wdrażanie wyniesionych przejść w strefach
skrzyżowań równorzędnych. Efektywność skrzyżowań równorzędnych jako elementu uspokojenia ruchu
drogowego jest na tyle wysoka, że nie znajduje uzasadnienia wyniesienie przejść dla pieszych.
15.09.17 Koszty funkcjonowania Rad Dzielnic w latach 2015 – 2017 wynoszą łącznie:
- diety 1 320 600,00 zł; działalność statutowa 4 787 382,00 zł. (poniesione przez Biuro Rady Miasta Gdańska),
- koszty wyborów do rad dzielnic oraz koszty utrzymania siedzib rad – 1 888 975,00 zł (poniesione przez Wydział
Kadr i Organizacji).
15.09.17 Do czasu budowy ulicy w układzie docelowym, w planach remontów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na rok
2018 zostanie uwzględniona wymiana zdekapitalizowanych płyt drogowych wbudowanych w nawierzchnię jezdni
wraz z budową jednostronnie chodnika. Ponadto w planach zamierzeń inwestycyjnych Miasta na 2018 rok
(program „Jaśniejszy Gdańsk”) planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na tym fragmencie ulicy.

wykazu delegacji
5.09.17 19.09.17 Delegacje zagraniczne są jednym z instrumentów wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej Miasta, w
zagranicznych
celu utrzymania regularnego kontaktu pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk współpracujących ze sobą
Prezydenta, zastępców,
miast. Każdy z wyjazdów zagranicznych poddany jest szczegółowej analizie. Odrzucane są wszelkie propozycje,
pracowników UM,
które wymagają ponoszenia nadmiernych kosztów, a których efekty byłyby niewielkie lub trudne do przewidzenia.
radnych, członków władz i
Wykaz delegacji zagranicznych Prezydenta, Zastępców Prezydenta, pracowników Urzędu, radnych, członków
pracowników jednostek
władz i pracowników jednostek podległych dołączono do odpowiedzi.
podległych
braku odpowiedzi na
5.09.17 19.09.17 W odpowiedzi przedstawiono sposób postępowania na wystąpienie zainteresowanego i załączono kopie
wystąpienie kierowane do
wniosków i udzielonych odpowiedzi.
Biura Prezydenta ds.
Kultury.
remontu dachów Zespołu 08.09.17 22.09.17 Z uwagi na tworzenie nowej koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie Zespołu Chat Rybackich, Gdański
Chat Rybackich.
Zarząd Nieruchomości Komunalnych nie zlecił w br. wykonania dokumentacji projektowej na remont
przedmiotowych budynków. Dokonano przeglądu całości pokryć dachowych i na trzech budynkach stwierdzono
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78/17

Marek Bumblis

platformy dla
niepełnosprawnych w
tunelu koło dworca PKP
oraz wprowadzenia dla
osób niepełnosprawnych
ulg na przejazdy środkami
komunikacji miejskiej

konieczność wykonania prac konserwacyjnych, które zostaną zrealizowane w br. Do końca 2017 r. zlecona
zostanie dokumentacja projektowa remontu jednego z budynków Zespołu Chat Rybackich, który wymaga
wzmocnienia całej konstrukcji. Po uzyskaniu dokumentacji projektowej w 2018 r. GZNK przystąpi do wykonania
prac remontowych przedmiotowej Chaty. Do użytku artystom zostało przekazanych pięć wolnych lokali. Pracownie
twórców zlokalizowane są wyłącznie w budynku przy ul. Bałtyckiej 20-27.
22.09.17 27.09.17 Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 6 października 2017 r.
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