Interpelacje RMG – 26 października 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

197/17

Piotr Czauderna

218/17

Piotr Czauderna

219/17

W sprawie

umów zawartych przez
Miasto ze spółkami z
udziałem Miasta i ich
kosztów w latach 2016 r.
i 2017 r.
poniesionych kosztów na
organizację Tygodnia
Demokracji

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

15.09.17 Do odpowiedzi dołączono: zestawienie obowiązujących umów zawartych przez Miasto ze spółkami z udziałem Gminy Miasta
Gdańska oraz informację o wynagrodzeniach wypłaconych spółkom prawa handlowego z udziałem Miasta w roku 2016 i
planowanych na rok 2017.

27.09.17 Pod nazwą 2. Gdański Tydzień Demokracji zrealizowano cykl wydarzeń zaproponowanych zarówno przez jednostki
organizacyjne Miasta Gdańska, jak i podmioty zewnętrzne. Większość wydarzeń została jedynie objęta marką (nazwą
Gdańskiego Tygodnia Demokracji), co oznacza, że ich budżety były zaplanowane niezależnie od ramowej formy współpracy.
Wydarzenia te toczyły się już przed 11 września, a niektóre z nich nadal są realizowane, np. Panel Obywatelski. Koszty
poniesione przez Urząd Miejski wyniosły:
- wydatki przeznaczone na promocję – 129 000 zł +VAT
- wydatki związane z organizacją – 50 000 zł +VAT.
W odpowiedzi omówiono szczegółowo koszty wszystkich wydarzeń oraz przedstawiono należne uczestnikom debat
honoraria. Zaproszenie do udziału w debatach było skierowane do uznanych naukowców, ekspertów, znanych publicystów i
prezydentów miast. Składy panelistów zostały ustalone na podstawie dorobku oraz dyspozycyjności gości. Każdy podmiot
zaproszony do współpracy decydował samodzielnie, kogo zaprasza do udziału w swoich wydarzeniach. Za organizację
merytoryczną, zaproszenie prelegentów i organizacji pozarządowych do Panelu Obywatelskiego odpowiedzialni byli
specjaliści ds. organizacji panelu: dr Marcin Gerwin i Anna Fedas. Prelegenci, którzy wystąpili w charakterze ekspertów,
specjalizują się w tematyce panelu – to przedstawiciele instytucji, fundacji i uczelni. Nabór lokalnych organizacji
pozarządowych i innych przedstawicieli, którzy chcieli się wypowiedzieć był otwarty i ogłoszony na stronie internetowej
gdansk.pl/panel-obywatelski. Ponadto sami paneliści, czyli mieszkańcy Gdańska uczestniczący w panelu, mieli możliwość
zgłoszenia prelegentów, których chcieliby wysłuchać. Dobór uczestników panelu jest losowy jednak odzwierciedla strukturę
demograficzną i wykształcenie mieszkańców miasta. Do mieszkańców Gdańska wysłanych zostało 10 tys. zaproszeń,
spośród których wylosowano 63 osoby. Ostateczny koszt organizacji panelu będzie znany po 28 października 2017 r.
Gdańskie szkoły i placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne są zapraszane do udziału w wydarzeniach organizowanych w
ramach GTD. Udział w nich jest dobrowolny i uzależniony od decyzji zainteresowanych. Wiele szkół decyduje się na
uwzględnienie GTD w realizacji celów zawartych w szkolnych programach wychowawczych i przygotowuje własne propozycje
– angażując całą szkolną społeczność – nauczycieli, uczniów czy Rady Rodziców. Wśród inicjatyw zrealizowano quizy,
konkursy (np. na plakat reklamujący wybory do samorządu uczniowskiego - SP 4, SP 12), udział w Dniu Otwartym Rady
Miasta, wybory do samorządów szkolnych. Szkoły i placówki oświatowe nie otrzymały żadnych środków w związku z
realizacją wydarzeń w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji.
Emilia Lodzińska odprowadzania wód
3.10.17 W przejściu bramnym przy ul. Chrobrego 9 usytuowana jest studnia chłonna, która nie ma połączenia z kanałem burzowym, a
opadowych na wysokości
jej pojemność jest ograniczona. Przy wysokich opadach atmosferycznych studnia nie jest w stanie odebrać całości wód
budynku przy ul. Chrobrego
opadowych. Wpust uliczny znajdujący się w bramie był wielokrotnie czyszczony przez służby eksploatacyjne GZNK oraz
9
Gdańskich Wód sp. z o. o. Niestety działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym rozpatruje się
podłączenie studni chłonnej do kanału burzowego znajdującego się w ciągu ul. Chrobrego.
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220/17

Łukasz Hamadyk zapewnienia bezpiecznego 3.10.17
przejścia obok inwestycji
osiedla „Nadmorze” przy ul.
Krasickiego

221/17

Wojciech
Błaszkowski

222/17

braku nauczyciela języka
3.10.17
polskiego w Szkole
Podstawowej Nr 1
Łukasz Hamadyk włączenia do obchodów
4.10.17
wybuchu II wojny światowej
uroczystości przy dawnym
obozie dla jeńców cywilnych
w Nowym Porcie

223/17

Łukasz Hamadyk odbudowy w
dotychczasowym miejscu
klubu Corpus Gym w
Brzeźnie

5.10.17

224/17

Dorota Dudek

5.10.17

kryteriów i zasad
przyznawania „Stypendium
Kulturalnego Miasta
Gdańska”

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku uzyskał od Generalnego
Wykonawcy budowy nowego osiedla ,,Nadmorze” przy ul. Krasickiego - Komfort Invest S.A. Sp.K. wyjaśnienia, że
wcześniejsze ustawienie ogrodzenia wiązało się z budową ciągu pieszo-jezdnego usytuowanego obok terenu budowy
nowego osiedla ,,Nadmorze”. Wymagane było koniecznością zabezpieczenia robót związanych z układaniem utwardzonej
nawierzchni z bruku betonowego. W dniu 26.09.2017 r. inwestor przesłał do nadzoru budowlanego zdjęcia potwierdzające, że
z uwagi na zakończenie (prawie w całości) robót polegających na ułożeniu kostki brukowej ww. ciągu pieszo-jezdnego
dokonano przesunięcia ogrodzenia zapewniając dogodne przejście o szerokości powyżej 1,5 m. Według wyjaśnień
przedstawicieli Generalnego Wykonawcy przedmiotowy ciąg pieszo - jezdny wykonywany jest na terenie Miasta – zatem
przeznaczony jest dla mieszkańców Brzeźna (jest poza terenem związanym z budową osiedla ,,Nadmorze”) – jest inwestycją
celu publicznego. Nadzór budowlany nie stwierdził aby budowa była prowadzona niezgodnie z przepisami w analizowanym
powyżej zakresie – zgodnie ze zgłoszonym problemem.
W związku z przebywaniem do dnia 16 listopada 2017 r. na urlopie rodzicielskim nauczycielki, dyrektor szkoły po uzyskaniu
zgody Wydziału Rozwoju Społecznego, z dniem 19 września 2017 r. zatrudniła na zastępstwo emerytowaną nauczycielkę
języka polskiego.
Propozycja dołączenia do oficjalnych obchodów dedykowanych rocznicom wybuchu II Wojny Światowej, uroczystości
przy dawnym obozie dla jeńców cywilnych, w dzielnicy Nowy Port zostanie wzięta pod rozwagę podczas przygotowań i
procesu organizacyjnego kolejnej uroczystości. Należy zwrócić uwagę, że obecna formuła jest mocno rozbudowana i zawiera
wiele elementów zlokalizowanych w odległych obszarach miasta, w związku z czym uczestnictwo w nich jest relatywnie
trudne dla osób starszych, kombatantów oraz weteranów. Dalsze spiętrzenie wydarzeń mogłoby wykluczyć osoby w
podeszłym wieku, które pomimo słabszego stanu zdrowia, bardzo często czują swoistą powinność uczestnictwa we
wszystkich oficjalnych wydarzeniach rocznicowych. Dla Miasta, organizacja dodatkowej uroczystości może być trudna do
zrealizowania, dlatego sugeruje się zainteresować tym elementem naszego gdańskiego dziedzictwa historycznego władze
Muzeum II Wojny Światowej. Instytucja ta, stawiająca sobie za cel kultywowanie pamięci szczególnie tego okresu polskiej
historii, na pewno mogłaby być znakomitym „opiekunem” tej potencjalnej nowej uroczystości.
Podjęte zostały działania w celu zapewnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzielnicy Brzeźno, w tym także
umożliwienia kontynuacji działalności Klubu Sportowego Corpus Gym. Z zasobu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych wskazany został lokal przy ul. Racławickiej 17, spełniający niezbędne kryteria dla prowadzonej przez klub
działalności. Z technicznego punktu widzenia, nie wymaga on żadnych nakładów na przystosowanie do użytku. Rozumiejąc
wymagającą pewnego czasu konieczność indywidualnej aranżacji nowego lokalu przez klub sportowy, a jednocześnie
zbliżające się m.in. Mistrzostwa Polski, w których zawodnicy klubu będą brać udział, lokal przy ul. Krasickiego 7B zostanie
wyremontowany ze środków administratora w zakresie umożliwiającym jego wykorzystywanie przez okres nie dłuższy niż 6
miesięcy tj. do czasu aranżacji lokalu przy ul. Racławickiej, w oparciu o stosowną umowę najmu lokalu. Równolegle trwają
także analizy związane z ulokowaniem obiektu sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Brzeźno.
Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym i zapoznaniu się z wnioskami, Komisja Stypendialna opiniuje w drodze
głosowania wnioski do przyznania stypendium kulturalnego według kryteriów zawartych w Regulaminie przyznawania
Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. W posiedzeniu Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium
Kulturalnego w dniu 28 czerwca 2017 r., w ramach którego rozpatrywany był m.in. wniosek stypendialny dotyczący projektu
pod nazwą Wiersze wybrane z lat 1977-2017, wzięli udział następujący członkowie Komisji: Marek Bumblis, Barbara
Frydrych, Ewa Adamska, Wojciech Bonisławski, Jadwiga Charzyńska i Marcin Tomczak. Komisja stypendialna została
powołana przez Prezydenta i działa zgodnie z ww. Regulaminem. Składa się z osób repezentujących środowiska kulturalne
Gdańska, które posiadają kompetencje niezbędne do oceny wniosków o przyznanie stypendiów kulturalnych, dotyczących nie
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225/17

Beata
Dunajewska

odwodnienia i utwardzenia
parkingu przy NZOZ
w Nowym Porcie

10.10.17

226/17

Emilia Lodzińska dodatkowego monitoringu
na ul. Partyzantów

10.10.17

227/17

Marek Bumblis

udzielenia pomocy
mieszkaniowej

10.10.17

228/17

Emilia Lodzińska usunięcia graffiti na
Agnieszka
budynku ul. Wały
Owczarczak
Jagiellońskie 34

10.10.17

229/17

Dorota Dudek

10.10.17

230/17

publikowania na stronie
gdansk.pl udzielonych
odpowiedzi na pytania i
interpelacje
Łukasz Hamadyk iluminacji kościoła św.
Antoniego Padewskiego

tylko spraw literackich i wydawniczych, ale także m.in. projektów muzycznych, filmu, tańca, teatru, sztuk plastycznych. Z
uwagi na to, że suma wnioskowanych kwot wniosków o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska kwalifikujących się do
opiniowania przez Komisję Stypendialną przewyższa pulę środków przeznaczonych na Stypendia, Komisja dokonuje selekcji
projektów do dofinansowania. Wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r.
zagłosowali przeciwko przyznaniu dofinansowania projektowi pn. Wiersze wybrane z lat 1977-2017 w ramach Stypendium
Kulturalnego Miasta Gdańska. Komisja opiniuje wnioski i w głosowaniu wybiera najciekawsze propozycje przedsięwzięć
kulturalnych zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu komisji, a także proponuje przyznanie
stypendium oraz określa jego wysokość. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent. Biuro
Prezydenta ds. Kultury udzieliło zainteresowanemu odpowiedzi na wniosek nr 339/2017 o udostępnienie informacji publicznej
i przesłało (oraz udostępniło publicznie) w terminie zgodnym z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z
dokumentami dotyczącymi sprawy, o które wnioskował zainteresowany.
W przypadku jubileuszu działalności twórczej odpowiednie podmioty mogą wnioskować do Prezydenta o przyznanie jubilatowi
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Do odpowiedzi załączono Regulamin przyznawania Stypendium
Kulturalnego Miasta Gdańska stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z 24.11.2011 r.
Nierówności w nawierzchni gruntowej w miejscach wykorzystywanych do parkowania pojazdów przy ul. Oliwskiej (w
sąsiedztwie przychodni zdrowia) zostaną zasypane „destruktem” bitumicznych pozyskanym przy remontach ulic (niezwłocznie
z chwilą jego pozyskania) lub w przypadku niemożliwości jego pozyskania inny rodzajem materiału np. „kruszbetem” lub
kruszywem kamiennym łamanym. Prace zostaną wykonane w terminie do końca października br.
Po analizie danych dotyczących zdarzeń w ciągu ul. Partyzantów, pozytywnie zaopiniowano montaż kamer w tej lokalizacji.
Szacowany koszt budowy trzech punktów kamerowych wyniesie około 170 tys. zł i będzie zrealizowany w 2018 r. Dokładne
lokalizacje usytuowania punktów kamerowych zostaną ustalone po szczegółowej konsultacji z Komendą Miejską Policji w
Gdańsku.
W lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Zrębem, którego najemcą jest zainteresowana, stwierdzono obecność grzybów
mikroskopowych szkodliwych dla zdrowia. Rodzina wnioskodawcy składa się z czterech osób. Zainteresowana w dniu
09.10.2017 r. odebrała propozycję pełnostandardowego lokalu przy ul. Słowackiego o łącznej powierzchni użytkowej
wynoszącej 51,60 m², w tym 3 pokoje o łącznej powierzchni 35,20 m², kuchnia, przedpokój, łazienka i wc. Lokal jest w złym
stanie technicznym i zostanie wyremontowany przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, chyba, że
zainteresowana wyrazi wolę wykonania remontu na własny koszt i ryzyko. W przypadku wyrażenia chęci zawarcia umowy
najmu na wskazany lokal, w ramach wymiany obecnie zajmowanego lokalu, po wykonaniu niezbędnych prac remontowych,
zostanie przedstawiona najemcy Oferta. Natomiast odrzucenie propozycji wymiany, będzie skutkować oczekiwaniem na inny
prawnie i fizycznie wolny lokal odpowiadający standardem i powierzchnią dla rodziny wnioskodawcy.
Graffiti na budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 34 w Gdańsku zostaną usunięte do dnia 16.10.2017r. W przypadku
wystąpienia aktów wandalizmu, np. napisów graffiti Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zgłasza zdarzenie i
powstałe szkody do Policji z wnioskiem o wykrycie i ściganie sprawców, a z uwagi na to, że mienie Miasta jest ubezpieczone wniosek do ubezpieczyciela o likwidację szkody i wypłatę z tego tytułu odszkodowania.
Sprawa opublikowania na stronie www.gdansk.pl odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczy funkcjonowania
Rady Miasta Gdańska, w związku z tym została przekazana do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

13.10.17 Iluminacja kościoła św. Antoniego Padewskiego została umieszczona na liście rankingowej wykazu potrzeb inwestycyjnych w
zakresie iluminacji Miasta Gdańska na pozycji nr 8 z kwotą 400 000 zł, bez wskazania terminu jej realizacji. Wynika to z faktu,
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oraz inwestycji Domu
Zdrojowego w Brzeźnie

że zgłoszone wnioski inwestycyjne z tej listy mogą być realizowane w kolejnych latach budżetowych wg ustalonej kolejności
oraz w liczbie wynikającej z kwoty zabezpieczonej w danym roku budżetowym na ten cel. Jednakże ze względu na m.in.
konieczność realizacji inwestycji i programów kontynuowanych oraz finansowanie wkładu własnego inwestycji
dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, nie realizowano żadnej budowy iluminacji w 2017 r. Z tego samego względu
brak jest też tego zadania w projekcie budżetu na 2018 rok. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie
zaplanowane jest w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2045” na lata 2018 – 2019, przy czym prace budowlane
planuje się w 2019 r. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa z terminem do 30.04.2018 r. Ponieważ w
ramach kompleksowej inwestycji przewidziana jest również iluminacja tego obiektu, dlatego nie ma potrzeby umieszczenia jej
na odrębnej liście obiektów oczekujących na iluminację.
13.10.17 Zainteresowana wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobu Miasta w dniu 27.01.2016r.
Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną kwalifikację i wnioskodawczyni została umieszczona na wykazie osób/rodzin
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017 i lata następne w kategorii gospodarstw
dwuosobowych na pozycji 252. W ramach przyjęć klientów w dniu 02.08. b.r. u Z-cy Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej zainteresowana uzyskała pełną informację o zasadach przyspieszenia udzielania pomocy mieszkaniowej oraz o
przyjętej w dniu 21.04.2017r. procedurze postępowania dotyczącej udzielania pomocy mieszkaniowej ofiarom przemocy
domowej. Zgodnie z wymienioną powyżej procedurą zainteresowana winna przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodów
(tj. przychód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ZUS emerytalna, rentowa i chorobowa) - warunek
częściowo spełniony – zainteresowana przedstawiła wynagrodzenie netto i brutto - nie dochód oraz rekomendację MOPR,
która nie została dostarczona. Po uzyskaniu rekomendacji zostanie udzielona pomoc mieszkaniowa, w formie przedstawienia
propozycji wynajmu odpowiedniego lokalu o czym zainteresowana została powiadomiona w dniu 29.09.br.
13.10.17 Nawierzchnia chodnika przy ul. Na Zaspę 33 zostanie naprawiona do końca października br.

231/17

Łukasz Hamadyk pomocy mieszkaniowej dla
mieszkanki Nowego Portu

232/17

Łukasz Hamadyk naprawy chodnika przy ul.
Na Zaspę 33 w Nowym
Porcie
Agnieszka
zalewania skrzyżowania ulic 13.10.17 Skutecznym sposobem rozwiązania problemu zalewania wodami opadowymi (po intensywnych opadach deszczu) jezdni w
Owczarczak
Obrońców Wybrzeża,
obrębie skrzyżowania ulic: Obrońców Wybrzeża, Dąbrowszczaków i Czarny Dwór utrudniającego komunikację pieszą i
Dąbrowszczaków i Czarny
samochodową jest budowa systemu odwodnienia pasa drogowego wraz z modernizacją nawierzchni jezdni ulic we wskazanej
Dwór
lokalizacji. Celem złagodzenia problemu tworzenia się zastoiska wody po opadach deszczu, w bieżącym roku został
wykonany odstojnik wód opadowych w pasie rozdziału (na terenach zieleńca) ul. Czarny Dwór (w sąsiedztwie skrzyżowania z
ul. Dąbrowszczaków) jako działanie doraźne pozwalające na odprowadzenie wód opadowych z jezdni do czasu przebudowy
docelowej ulicy obejmującej swym zakresem budowę odwodnienia skrzyżowania ww. ulic. Remont przedmiotowej ulicy został
uwzględniony w Programie modernizacji ulic w Gdańsku.
Beata
remontu drogi wewnętrznej 13.10.17 Zgodnie z zapisami mpzp teren drogi wewnętrznej zlokalizowanej za budynkami nr 33-39 przy ul. Stryjewskiego przewidziany
Dunajewska
– za blokami ul.
jest ciąg pieszo-jezdny z elementami zieleni wysokiej. Aktualnie Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotowuje
Stryjewskiego 33-39
wniosek o zlecenie dokonania wydzielenia działki z przeznaczeniem na ciąg pieszo – jezdny oraz podziału działek dla
Wspólnot Mieszkaniowych. Rozdzielenie funkcjonalne i ewidencyjne terenu umożliwi przekazanie działki drogowej w trwały
zarząd do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz ujęcie go w planach remontowych tej jednostki.
Anna Wirska
zlikwidowania pojemników 13.10.17 Teren na wysokości skrzyżowania ulic Matki Polki i Partyzantów, na którym posadowione są pojemniki na odpady (działka nr
na odpady przy
358 obręb nr 41 tereny zielone) pozostaje w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Pojemniki na odpady
skrzyżowaniu ul. Matki
komunalne przeznaczone są do obsługi budynków Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Partyzantów 13B, 13C, 15.
Polki/Partyzantów
Zarządca zwrócił się do GZDiZ z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 358 z możliwością wybudowania wiaty na
pojemniki na odpady komunalne. GZDiZ nie wyraził zgody na lokalizację punktu gromadzenia odpadów na terenie zieleńca
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Jarosław Gorecki
Wojciech Stybor,
Agnieszka
Owczarczak,
Mariusz
Andrzejczak,
Mirosław
Zdanowicz,
Jacek
Teodorczyk,
Marek Bumblis,
Lech
Kaźmierczyk,
Żaneta Geryk,
Andrzej
Kowalczys,
Piotr Dzik
Lech
Kaźmierczyk

budowy sali gimnastycznej
dla szkoły przy ul.
Wąsowicza

miejskiego wskazując działki nr 352, 351 znajdujące się na zapleczu ww. Wspólnot, jako teren, na którym powinno umieścić
się tego typu obiekt. Wskazane działki nie spełniają warunków do organizacji punktu gromadzenia odpadów, ponieważ nie
posiadają dostępu do drogi publicznej i nie ma możliwości odbioru z nich odpadów. Podczas przeprowadzonej wizji terenowej
z udziałem GZDiZ, GZNK SZB i Zarządcy EUROFORMAT-4 ustalono, że podjęte zostanie działanie w sprawie wyjaśnienia
możliwości posadowienia przedmiotowych pojemników na działce gminnej nr 359/8. Wskazana działka nie jest ujęta w
harmonogramie terenów do sprzedaży i nie stanowi oferty Miasta na zbycie w formie przetargu publicznego. W umowie
dzierżawy należy umieścić zapis umożliwiający niezwłoczne zakończenie umowy dzierżawy w przypadku wszczęcia
ewentualnych postępowań dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Partyzantów 13B,
13C, 15 złożyły do GZNK uchwały w sprawie dzierżawy działki nr 359/8, na której planują urządzić tymczasowe miejsce pod
pojemniki na odpady po przystosowaniu tego terenu. Aktualnie trwa procedura prowadząca do wydzierżawienia
przedmiotowego terenu.
13.10.17 W planach inwestycyjnych Miasta nie zabezpieczono dotychczas środków na budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 przy ul. Wąsowicza 30. Dokumentację projektową dla zadania
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz docieplenia ścian
zewnętrznych w ZKPiG nr 17 przy ul. Wąsowicza 30, opracowano w 2016 r. Decyzję pozwolenie na budowę dla tego
przedsięwzięcia wydano 27 września 2016 r., co oznacza że jej ważność wygaśnie w październiku 2019 r.
Wartość kosztorysowa zaprojektowanych robót określono na 1,6 mln zł. W bieżącym roku wystąpiono o dofinansowanie
przedmiotowego zadania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Programu rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej – edycja 2017. Decyzją Ministerstwa odmówiono udzielenia dofinansowania na jego realizację.
Planuje się uwzględnić realizację powyższej inwestycji w projekcie budżetu na 2018 r. w ramach środków zabezpieczonych
na modernizację w obiektach oświatowych.

remontu ul. Głuchej
i udrożnienia kanału
znajdującego się przy tej
ulicy

13.10.17 Remont ulicy Głuchej został uwzględniony w Programie modernizacji ulic w Gdańsku na pozycji 136 (na łączną ilość 528 ulic)
Ulice ujęte w PMU są sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od możliwości finansowych Miasta. Do czasu
kompleksowej modernizacji ulicy w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic będą wykonywane naprawy
bieżące nawierzchni jezdni przedmiotowej ulicy w miejscach mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
użytkowników. Zobowiązano „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. administratora sieci deszczowej w Gdańsku do niezwłocznego
sprawdzenia drożności kanału deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Głuchej i w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu do jego naprawy.
Marek Bumblis
uciążliwego sąsiada lokalu 19.10.17 Sytuacja użytkownika lokalu przy ul. Łąkowej została zgłoszona w dniu 30.08.2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy
przy ul. Łąkowej
Rodzinie, Centrum Pracy Socjalnej nr 8, celem objęcia go szczególną opieką. Użytkownik lokalu oczekuje na lokal socjalny, w
związku z realizacją wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe z dnia 22.03.2013r. o eksmisję z lokalu przy ul. Łąkowej.
Zobowiązano Wydział Gospodarki Komunalnej do pilnego wskazania lokalu w celu wykonania przedmiotowej eksmisji.
Emilia Lodzińska podziału działki 671/4 obręb 24.10.17 Sprzedaż lokali na rzecz najemców następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującym części wspólne
43 położonej przy
budynku i grunt stanowiący działkę budowlaną. Budynek Chrobrego 9 jest położony na działce oznaczonej nr 671/1, której
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granice zostały wytyczone po obrysie ww. budynku, zatem działka ta nie spełnia wymagań działki budowlanej określonych w
ustawie o gospodarce nieruchomościami. W sąsiedztwie budynku Chrobrego 9 znajduje się budynek mieszkalny przy
ul. Chrobrego 9A stanowiący własność osób fizycznych (wyodrębnione 3 lokale mieszkalne) oraz Miasta Gdańska. Działka
pod tym budynkiem oznaczona nr 671/3 również została wytyczona po obrysie budynku. Oba budynki łączy wspólne wnętrze
podwórzowe, które powinno stanowić jedną nieruchomość. Pomimo kilkukrotnych wystąpień do wspólnoty mieszkaniowej
Chrobrego 9A o podjęcie uchwały w sprawie nabycia terenu przyległego i połączenia w jedną nieruchomość budynków
Chrobrego 9 i Chrobrego 9A, właściciele lokali położonych w budynku Chrobrego 9A nie wyrażają na takie rozwiązanie zgody.
Jedynym możliwym rozwiązaniem prowadzącym do rozpoczęcia sprzedaży lokali położonych w budynku przy ul. Chrobrego 9
jest utworzenie jednej nieruchomości dla budynku Chrobrego 9 i budynku Chrobrego 9A.
Beata
przeznaczenia mieszkań
24.10.17 Od sierpnia 2017 r. prowadzone są rozmowy Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego z Wydziałem Rozwoju
Dunajewska
przy ul. Wilków Morskich na
Społecznego w porozumieniu z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotyczące przystosowania budynków
mieszkania socjalne
Wilków Morskich 13-16 na cele społeczne. Już na etapie sporządzania Programu Rewitalizacji dla Nowego Portu zauważono
potencjał i wartość historyczną przedmiotowych nieruchomości a zespół zabudowy Wilków Morskich 13-16 został wpisany w
na listę nieruchomości do remontu. Zgodnie z warunkami kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 możliwe jest
finansowanie jedynie remontu części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych. Wstępna koncepcja zakłada lokalizację w
tych budynkach mieszkań ze wsparciem zgodnie z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na miejscu operowałaby wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa
wspierająca asystenturą i animacją mieszkańców a także prowadząc działania w części wspólnej (z możliwym także
przeznaczeniem na działania ekonomii społecznej). We wrześniu bieżącego roku odbyła się wizja lokalna, na której oceniono
stan techniczny całego zespołu jako bardzo zły. Z uwagi na potrzebę kompleksowego remontu zarówno części wspólnych, jak
i lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem mieszkań obecnie poszukujemy funduszy na generalny remont wnętrz budynków.
Zakłada się, że środki na sfinansowanie tej inwestycji zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2019.
Marek Bumblis
naprawy jezdni ul.
24.10.17 W terminie do 10 listopada br. nawierzchnia jezdni ul. Cyprysowej w sąsiedztwie posesji nr 31 (wraz z regulacją
Cyprysowej na wysokości
wysokościową wpustu ściekowego) zostanie naprawiona.
posesji nr 31
Mariusz
zamknięcia placu zabaw
24.10.17 Zamknięcie placu zabaw znajdującego się w pobliżu sali gimnastycznej położonej przy ul. Cystersów/Kanapariusza w okresie
Andrzejczak
przy ul. Kanapariusza
przerwy wakacyjnej związane było z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie. W związku z
przypadkami odpadnięcia elementów pokrycia dachu, do czasu wykonania niezbędnych prac zabezpieczających, została
przez dyrekcję szkoły podjęta decyzja o zamknięciu placu. W chwili obecnej z uwagi na wykonanie elementów
zabezpieczających połać dachową oraz w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej modernizacji istniejącego boiska
znajdującego się w sąsiedztwie placu zabaw, zarówno boisko jak i plac zabaw są udostępnione mieszkańcom. Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska rozpoczęła proces przygotowawczy dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 z
klasami sportowymi w Gdańsku ul. Cystersów 13. Przedmiotowe zadanie obejmuje między innymi remont dachu w zakresie
wynikającym z ekspertyzy technicznej. Termin zakończenia prac projektowych określony został do końca grudnia 2017 roku.
Emilia Lodzińska obniżenia chodników przy
24.10.17 W ramach przebudowy muru oporowego wzdłuż ul. Białej realizowanej przez PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. zostanie
przejściu dla pieszych na
zmodernizowana przedmiotowa ulica. W zakresie planowanej przebudowy zostanie miedzy innymi przełożona sieć
skrzyżowaniu ul.
wodociągowa (dotychczasowy wodociąg ułożony pod nawierzchnią jezdni zostanie zlokalizowany w chodniku) a w końcowym
Waryńskiego i Białej
etapie zostanie wyremontowana cała nawierzchnia jezdni i chodników (w tym chodniki w obrębie skrzyżowania ul. Białej z ul.
Waryńskiego). Przebudowa muru oporowego podzielona jest na etapy realizacyjne. Realizacja przebudowy ostatniego etapu
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muru planowana jest w latach 2018-2020 po zrealizowaniu którego PKP SKM Sp. z o.o. wykona remont ul. Białej. Z uwagi na
planowany remont całej ulicy, remont chodnika w chwili obecnej jest nieuzasadniony.
24.10.17 Montaż słupków drewnianych w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Legionów nastąpi do końca listopada. Renowacja zieleni
w tej lokalizacji oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, które wpłyną na poprawę estetyki tego rejonu wykonane zostanie
w bieżącym roku pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych, umożliwiających posadzenie i ukorzenienie się roślin
lub wiosną 2018 roku.
24.10.17 W 2017 roku modernizowany jest istniejący chodnik w ul. Meissnera na odcinku od ul. Jana Pawła II do posesji nr 4
(przedszkole). Łączna długość modernizowanego chodnika wynosi 130 mb. Planowany termin zakończenia modernizacji to
30.11.2017. Przeanalizowana zostanie - we współpracy z zarządcą drogi - możliwość przedłużenia o 30 m brakującego
odcinka chodnika wzdłuż ul. Meissnera (przedłużenie ul. Olsztyńskiej) w kierunku skrzyżowania z aleją Jana Pawła II i
Leszczyńskich (od strony parku).
24.10.17 Krzewy oraz korony drzew rosnących w sąsiedztwie przystanku autobusowego przy al. Jana Pawła II w pobliżu skrzyżowania
z ul. Leszczyńskich, w części wchodzącej w skrajnię chodników i utrudniającej przejście, zostaną przycięte w terminie do
końca października br.
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Emila Lodzińska nasadzeń zieleni przy
skrzyżowaniu ulic
Kościuszki i Legionów
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Andrzej
Kowalczys

budowy 30 m chodnika
wzdłuż ul. Meissnera w
kierunku al. Jana Pawła II
(od strony Parku)
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Andrzej
Kowalczys

przycięcia krzaków i drzew
przy skrzyżowaniu al. Jana
Pawła II i ul. Leszczyńskich
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Mateusz Skarbek zagospodarowania działki
na cyplu Ołowianki

30.10.17
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Mateusz Skarbek działań zmierzających do
zbadania zawartości
mikroplastików w wodzie
pitnej
Agnieszka
zakupu pieca
Owczarczak
konwekcyjnego do stołówki
szkolnej w SP nr 92 przy ul.
Startowej
Mateusz Skarbek jednolitego standardu
europejskich tras
rowerowych EuroVelo
Emilia Lodzińska zapadniętego fragmentu
drogi na wysokości ul.
Waryńskiego 22A
Andrzej
pomocy finansowej na
Kowalczys
modernizację terenów
przeznaczonych na zajęcia
w-f przy Conradinum
Łukasz Hamadyk analizy możliwości
transportowych dla
przywrócenia kolejki SKM
przez Letnicę do Nowego
Portu

30.10.17
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Łukasz Hamadyk zarejestrowania jako
pomnika przyrody „Dębu
Zwycięstwa” rosnącego
przy ul. Jaśkowa Dolina
Kazimierz
przetargu na utrzymanie
Koralewski
sieci trakcyjnej i torów
tramwajowych
Anna Wirska
kampanii społecznej „Jeden
Gdańsk – różni my”
Piotr Czauderna dodatkowych wyjaśnień w
sprawie organizacji
skautowego Jamboree
Marek Bumblis
przejścia dla pieszych w
ciągu ul. Toruńskiej,
skrzyżowanie z ul. Dobrą
i Kamienną Górą
Łukasz Hamadyk nadanie zespołowi
parkowemu na Orunii
nazwy „Park Ferberów”
Łukasz Hamadyk usunięcia zdewastowanych
latarni w ul. Wyzwolenia
Mariusz
kosztów inwestora biurowca
Andrzejczak
przy ul. Grunwaldzkiej
505/507 związanych z
przebudową drogi
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