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Wnioskodawca

W sprawie

197/17

Piotr Czauderna

uzupełnienia odpowiedzi na
temat umów zawartych
przez Miasto ze spółkami
z udziałem Miasta i ich
kosztów w latach 2016 r.
i 2017 r

208/17

Łukasz Hamadyk umieszczenia na portalu
gdansk.pl comiesięcznego
wykazu interpelacji
i zapytań radnych oraz
wyników głosowania po
każdej sesji RM
Dorota Dudek
opublikowania na stronie
urzędowej www.gdansk.pl
udzielanych odpowiedzi na
pytania i interpelacje
Mateusz Skarbek zagospodarowania działki
na cyplu Ołowianki

229/17

247/17

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

Pierwotna odpowiedź odnosiła się wprost na zadane pytania, które dotyczyły „wartości umów” w określonej konfiguracji.
Umowa zawarta pomiędzy Miastem Gdańsk, a Saur Neptun Gdańsk z 1993 r. nie jest dla Miasta umową generującą
jakiekolwiek wydatki ani w 2016r, ani też w 2017 r – stąd nie znalazła się w wykazie umów, których dotyczyły w/w pytania.
W załączonej tabeli przedstawiono historię umowy z dnia 19.01.1993 r, jednak należy zwrócić uwagę na aneks nr 4 z dnia 6
października 2004r., który dotyczy rozdziału kontraktu na 2 odrębne Umowy. Miasto powierzyło SNG wykonywanie zadań
własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i umowa ta nie generuje wydatków po
stronie Miasta oraz wydzierżawiono SNG urządzenia wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne oraz budynki związane
z wykonywaniem usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Dnia 31.12.2004 r z mocy prawa, stroną umowy dzierżawy (w
miejsce Miasta) stała się Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (przekazano aportem do GIWK
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne). GIWK stał się właścicielem majątku. W związku z powyższym SNG płaci czynsz
dzierżawny GIWK. Aneksy od nr 5 do 18 dotyczą Umowy powierzenia wykonywania zadań własnych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Interpelacja została przekazana Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, ponieważ dotyczy funkcjonowania Rady Miasta
Odp. Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska: Ustalono z szefami klubów, że interpelacje i zapytania radnych miasta
Gdańska wraz z odpowiedziami oraz imienne wyniki głosowań będą zamieszczane na oficjalnej stronie miasta www.gdansk.pl
od dnia 01.01.2018 r.
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.
Odp. Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska: Ustalono z szefami klubów, że interpelacje i zapytania radnych miasta
Gdańska wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na oficjalnej stronie miasta www.gdansk.pl od dnia 01.01.2018 r.
30.10.17 Część północna cypla Wyspy Ołowianka jest zajęta w mniej więcej połowie przez przepompownię ścieków ,,Ołowianka”
należącą do GIWK, a eksploatowaną przez Saur Neptun Gdańsk. Mimo dokładanych starań oraz poczynionych modernizacji
obiekt ten w pewnym stopniu jest uciążliwy dla najbliższego (w promieniu kilkudziesięciu metrów) otoczenia. Z tych względów
GIWK wystąpił do Biura Rozwoju Gdańska, aby plan miejscowy nie przewidywał tam stałej zabudowy, szczególnie
mieszkaniowo-usługowej, lecz stanowił rezerwę dla ewentualnych przyszłych inwestycji niezbędnych dla gospodarki wodnościekowej. Ustalono, że na terenie wyspy od strony południowej przylegającej do terenów Filharmonii, zostanie wykonany
chodnik pozwalający na przechodzenie od strony kładki nad Kanałem Motławy na północny cypel Wyspy Ołowianka
z wykorzystaniem już zbudowanego chodnika. GIWK wykona również brakujący chodnik po wschodniej strony cypla, do
Mostu Kamieniarskiego, zamykając w ten sposób pętlę spacerową wokół cypla. Teren, na którym będzie znajdował się
chodnik zostanie wyodrębniony geodezyjnie i wraz z poczynionymi nakładami stanowić będzie w przyszłości własność Miasta
zarządzaną przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. W zamian za grunt i poczynione nakłady GIWK otrzyma teren wewnętrzny
północnego cypla przylegający do przepompowni. Teren ten zostanie zagospodarowany staraniem i na koszt GIWK w sposób
uatrakcyjniający tą przestrzeń. Przewiduje się, że koncepcja aranżacji przygotowana zostanie w oparciu o szerokie
konsultacje tak, aby przyciągała ona spacerujących.
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248/17

Mateusz Skarbek działań zmierzających do
zbadania zawartości
mikroplastików w wodzie
pitnej

30.10.17 Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej gdańszczanom, zgodnie z przepisami
sprawowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Inspekcja Sanitarna systematycznie dokonuje jej
oceny w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Zakres prowadzonych badań obejmuje wskaźniki mikrobiologiczne,
fizykochemiczne oraz organoleptyczne. Zgodnie z informacją przekazaną przez PPIS w Gdańsku, dla około 99,99%
mieszkańców miasta Gdańska dostarczana jest woda, która odpowiada wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu pod
względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Jedynie mniej niż 0,01% mieszkańców zaopatrywanych jest w wodę, która
nie spełnia wymagań sanitarnych pod względem fizykochemicznym (jon amonowy i zapach). Rozporządzenie Ministra
Zdrowia nie przewiduje badań w zakresie obecności mikroplastików w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
w związku z czym Państwowa Inspekcja Sanitarna nie monitoruje, jak również nie przeprowadza badań pod kątem
ewentualnej obecności tych zanieczyszczeń w wodzie pitnej. Ponadto, jakość gdańskiej wody jest kontrolowana przez Saur
Neptun w ramach wewnętrznej kontroli. Spółka rocznie przeprowadza około 75 tys. analiz w zakresie 158 parametrów jakości
(fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych), co znacznie wykracza poza zakres wymagany w przepisach
prawnych. W chwili obecnej w Polsce i Europie brak jest wytycznych czy norm dotyczących występowania mikrocząstek
plastiku w wodzie wodociągowej. Cząsteczki te nie są także objęte regulacjami w sprawie jakości wód głębinowych,
powierzchniowych czy ścieków wprowadzanych do środowiska. Podstawowym źródłem zaopatrzenia miasta Gdańska
w wodę pitną są wody podziemne. Tylko część wody pitnej pochodzi z ujęcia wody powierzchniowej w Straszynie (ok. 16%),
które jest potencjalnie narażone na zanieczyszczenie mikroplastikami. W przypadku ujęć głębinowych, czerpiących
z pokładów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych, trudno jest spodziewać się cząstek mikroplastiku obecnego
w warstwach wodonośnych, gdyż głębokość studni znajdujących się na terenie gdańskich ujęć wody mieści się w granicach
40 – 220 m. W przypadku wody pochodzącej z ujęcia wody powierzchniowej w Straszynie, w technologii jej uzdatniania
wykorzystuje się złożone metody usuwania zawiesiny z wody, w tym m.in. filtrację na złożu żwirowym, w procesie której na
filtrach zatrzymywane są cząstki o średnicy powyżej 0,001 mm. Wszystkie ujęcia wody są objęte strefami ochronnymi
stanowiącymi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania
z wody, co dodatkowo zabezpiecza ujęcia wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Brak jest
przepisów, które monitoring tych zanieczyszczeń określają, a tym samym dotychczas nie zostały określone najwyższe
dopuszczalne stężenia tego typu zanieczyszczeń w wodzie.
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Agnieszka
Owczarczak

250/17

Mateusz Skarbek jednolitego standardu
europejskich tras
rowerowych EuroVelo

30.10.17 Weryfikację oraz opiniowanie wniosków poszczególnych placówek oświatowych, związanych między innymi z dokonaniem
zakupów inwestycyjnych na ich potrzeby prowadzi na bieżąco Wydział Rozwoju Społecznego. O procedurze ich składania
powiadomieni zostali wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych. Wniosek o przyznanie środków finansowych
przeznaczonych na zakup pieca konwekcyjno-parowego został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do Wydziału Programów
Rozwojowych celem zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych oraz ujęcia w planie zakupów inwestycyjnych.
30.10.17 Miasto uczestniczy w przedsięwzięciu strategicznym Województwa Pomorskiego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe”, w ramach
którego oba szlaki, zarówno R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa), jak i R-10, staną się pełnoprawnym i przede wszystkim spójnym
produktem turystycznym, nie tylko pod względem wysokiego standardu infrastruktury czy oznakowania, lecz także pod
względem spójnej identyfikacji i promocji. Szlaki na znacznej części swojego przebiegu zostały wyznaczone po istniejących,
spełniających standardy, drogach dla rowerów. Jak chociażby ul. Jantarowa (w Pasie Nadmorskim), al. Hallera, czy
al. Zwycięstwa. Niektóre brakujące fragmenty wykonano w ostatnim czasie, jak drogę dla rowerów wzdłuż ul. Elbląskiej.
Pozostałe odcinki są w różnej fazie realizacji. Odcinek obejmujący most na Wyspę Sobieszewską jest w trakcie budowy,
odcinki wzdłuż ulic Turystycznej i Boguckiego oraz wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Tama Pędzichowska czekają na
wyłonienie wykonawcy robót (termin składania ofert upływa 10 listopada br.), a pozostałe (pojedyncze fragmenty al. Hallera;

zakupu pieca
konwekcyjnego do stołówki
w SP nr 92 przy ul.
Startowej
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oraz trasa wzdłuż ulic Świbnieńskiej, Akwenowej i Urwistej do granicy Miasta) są już zaprojektowane i czekają na ogłoszenie
przetargów. Przedsięwzięcie przewiduje stosowne oznakowanie tras, a jego formę określają obowiązujące przepisy, które
w 2015 roku zostały uzupełnione o spójny system oznakowania szlaków rowerowych. Oznakowanie tras na całym odcinku
naszego Województwa jest już zaprojektowane, a na gdańskich odcinkach w przyszłym roku rozpocznie się jego montaż, czy
to w ramach prac budowlanych (w przypadku odcinków nowobudowanych), czy oddzielnym zamówieniem (dla odcinków już
istniejących).
W terminie do 20 listopada br. nawierzchnia zostanie naprawiona.

Emilia Lodzińska zapadniętego fragmentu
drogi na wysokości ul.
Waryńskiego 22A
Andrzej
pomocy finansowej na
Kowalczys
modernizację terenów
przeznaczonych na zajęcia
w-f przy Conradinum

1.11.17
1.11.17

Modernizacja i budowa kolejnych boisk jest planowana w sposób ciągły, jednak potrzeby modernizacyjne przekraczają
możliwości finansowe Miasta. W celu usystematyzowania sposobu realizacji boisk przyszkolnych na terenie Gdańska
powstała lista rankingowa boisk przewidzianych do realizacji w latach 2017-2018, niestety ze względu na ograniczone środki
finansowe nie wszystkie obiekty zostaną zrealizowane w przytoczonym powyżej terminie. Dokument ten został opracowany
i jest realizowany w oparciu o analizę potrzeb i braków infrastruktury sportowej w dzielnicach Gdańska. Rocznie
realizowanych jest około 10-12 obiektów i jako priorytet określone zostały te zgłoszone przez dyrektorów, przynależące do
szkół podstawowych oraz takie położone w dzielnicach, w których odnotowano znaczne zainteresowanie w zakresie
korzystania z boisk po godzinach pracy szkoły. Modernizacja boiska na terenie Szkół Ogólnokształcących i Okrętowych
CONRADINUM została przewidziana wraz z innymi szkołami zawodowymi do ostatniego etapu tego programu, z racji
stosunkowo niskiego zainteresowania aktywnością fizyczną, planowanego do realizacji w roku 2019. Inwestycja dotycząca
modernizacji ścian i podłóg w sali gimnastycznej, modernizacji bloku sportowego, wymiany podłóg, malowania ścian i sufitów,
wymiany stolarki okiennej oraz modernizacji układu wentylacji ujęta została w propozycji planu modernizacji placówek
oświatowych na rok 2018. Szacunkowy koszt realizacji wyżej wymienionych robót wynosi około 900 tys. zł. Realizacja
inwestycji uzależniona będzie od ilości środków finansowych przewidzianych na zadania modernizacyjne w placówkach
oświatowych, z uwzględnieniem wykonania zadania priorytetowego, jakim w latach 2018-2019 jest realizacja kolejnych
etapów zadań dotyczących dostosowania infrastruktury szkół do zmian systemu oświaty.

Łukasz Hamadyk analizy możliwości
transportowych dla
przywrócenia kolejki SKM
przez Letnicę do Nowego
Portu

1.10.17

Wg przyjętych standardów w ekonomice transportu, eksploatacja kolei zaczyna się opłacać w przypadku potoków większych
niż 4000 pasażerów na godzinę i w jednym kierunku ruchu. Mniejsze potoki pasażerskie uzasadniają eksploatację jedynie
tramwajów i/lub autobusów. Łączna liczba mieszkańców dzielnic wynosi dziś około 12 000. Zakładając perspektywiczny
przyrost tej liczby nawet o 7000, wątpliwe jest osiągnięcie tak dużych potoków pasażerskich, które uzasadniałyby
uruchomienie pociągów na trasie z Gdańska Głównego do Nowego Portu.
Wskaźnik nasycenia komunikacją tramwajową i autobusową w Nowym Porcie i Letnicy należy do jednych z najlepszych
w Gdańsku: na jeden kurs w trakcji autobusowo-tramwajowej w dzień powszedni przypada 35,22 mieszkańców Nowego Portu
i Letnicy. Dla przykładu, w dzielnicy Stogi wskaźnik ten wynosi 52,63 mieszkańca a w Osowie 93,63. Tak dobry wskaźnik
nasycenia w Nowym Porcie i Letnicy powoduje, że komunikacja miejska w tych dzielnicach praktycznie w całości zaspokaja
popyt na transport publiczny. Uruchomienie pociągów może wręcz pogorszyć ofertę transportu publicznego dla mieszkańców
ponieważ, aby zbilansować koszty funkcjonowania całego sektora transportu zbiorowego należałoby radykalnie ograniczyć
ofertę autobusowo-tramwajową na rzecz kolei. W konsekwencji, dostępność transportu dla mieszkańców Nowego Portu
i Letnicy się pogorszy, ponieważ autobusy i tramwaje lepiej niż kolej penetrują obszary zamieszkałe (kolej obsługuje jedynie
obrzeża Nowego Portu i Letnicy). M.in. to był powód, dlaczego w przeszłości mieszkańcy chętniej wybierali tramwaj i autobus
zamiast kolei i SKM musiała zawiesić kursowanie pociągów z przyczyn ekonomicznych. Wstępne analizy wskazują, że
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254/17

Łukasz Hamadyk zarejestrowania jako
pomnika przyrody „Dębu
Zwycięstwa” rosnącego
przy ul. Jaśkowa Dolina

2.11.17

255/17

Kazimierz
Koralewski

przetargu na utrzymanie
sieci trakcyjnej i torów
tramwajowych

2.11.17

256/17

Anna Wirska

kampanii społecznej „Jeden 3.11.17
Gdańsk – różni my”

celowym jest stopniowe zwiększenie oferty komunikacji ZTM po rozbudowie osiedli w Letnicy, aby zaspokoić
zapotrzebowanie na transport publiczny.
Została wszczęta procedura ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa rosnącego przy ul. Jaśkowa Dolina (naprzeciwko nr
39). Konieczne jest zebranie dokumentacji, w tym ekspertyzy dendrologicznej określającej stan zdrowotno-techniczny,
dokładne pomiary, zasadność objęcia ochroną pomnikową, opinii właściciela działki oraz Biura Rozwoju Gdańska.
W przypadku podjęcia decyzji o objęciu drzewa ochroną prawną przygotowywany jest, w uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska, projekt uchwały Rady Miasta. Ostateczną decyzję podejmują Radni podczas sesji.
W latach 2005 -2017 ogłaszanych było 7 postępowań na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Gdańsku. W 6
postępowaniach złożona była tylko jedna oferta konsorcjum firm WPRD Gravel – ZKM. W postępowaniu przetargowym na
utrzymanie infrastruktury tramwajowej wpłynęły w roku 2017 oferty następujących firm: Rajbud za cenę 17 48 999,87 zł,
Zakład Sieci i Zasilania Wrocław za cenę 21 187 373,17 zł, konsorcjum firm WPRD Gravel – GAiT za cenę 24 970 112,34 zł.
Najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Rajbud, została szczegółowo zbadana w zakresie zapisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Na wniosek wykonawców prawidłowość dokonanego wyboru była badana przez Krajową Izbę
Odwoławczą, która nie stwierdziła niezgodności. Za czternastogodzinny okres usuwania szkody komunikacyjnej w rejonie
Węzła Unii Europejskiej, na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne za niedostosowanie się do warunków umowy. Jeśli
podobna sytuacja będzie się powtarzała z winy Wykonawcy, z firmą Rajbud zostanie zerwana umowa na utrzymanie
infrastruktury tramwajowej. Rozdzielenie usługi na utrzymanie sieci trakcyjnej i torów tramwajowych na dwa niezależne
zamówienia jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione z uwagi na ewentualne konflikty, które mogą powstać pomiędzy
wykonawcami realizującymi usługi mogące się odbić na funkcjonowaniu ruchu tramwajowego w mieście.
Kampania nosi nazwę „Łączy nas Gdańsk”, natomiast „Jeden Gdańsk- różni my” jest jej hasłem, używanym na bilbordach
oraz w Internecie. To kampania społeczna, prezentująca nasze miasto jako miejsce, gdzie mieszkają ludzie, różniący się
poglądami, miejscem pochodzenia, językiem, kulturą, orientacją seksualną, kolorem skóry czy religią. Niezależnie od tych
różnic, wybrali oni Gdańsk na swoje miejsce do życia. Kampania podkreśla, że różnorodność mieszkańców i mieszkanek
Gdańska jest jego największym potencjałem, a miasta, które łączą ludzi ponad różnicami, jednocześnie szanując ich
odmienność, są najlepszymi miejscami do życia i rozwijania swojego potencjału. W ten sposób podkreślamy, że Gdańsk jest
wspólnotą opartą na wartościach, takich jak dbanie o dobro wspólne, szacunek, solidarność i równość. Różnorodność
w Gdańsku jest stanem faktycznym, który wymaga zauważenia, docenienia i wspierania. Kampania skupia się na wielu
równoważnych jej przejawach. Jednym z nich jest również orientacja psychoseksualna, obok pochodzenia etnicznego, religii
i wyznania czy światopoglądu, w równej mierze istotna, w żaden sposób niepromowana spośród innych, wymienionych
powyżej. Kampania budowana jest wokół strony internetowej www.laczynasgdansk.pl oraz fanpage’a na portalu
społecznościowym Facebook. To bezpośrednie i najpełniejsze źródła informacji na temat aktualnych wydarzeń
organizowanych w ramach kampanii. W obecnej fazie, skupia się ona przede wszystkim na przedstawianiu postaci
Ambasadorów z różnych stron świata, którzy wybrali Gdańsk na swój Dom: miejsce budowania życia rodzinnego
i zawodowego. W roku 2017 w ramach kampanii „Łączy nas Gdańsk” nie planuje się działań edukacyjnych w szkołach
podstawowych. Natomiast w kolejnych latach nie wyklucza się możliwości prowadzenia takich zajęć, zaznajamiających dzieci
i młodzież z różnorodnością ludzką, z którą spotykają się w mieście i jednocześnie uczących szacunku wobec niej
i pokojowego współżycia mimo odmienności. Tak, jak w przypadku każdych działań proponowanych szkołom przez Miasto,
zajęcia będą miały charakter fakultatywny, odbywać się będą po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez rodziców.
Kampania „Łączy nas Gdańsk” zazębia się z wieloma inicjatywami, które obecnie prowadzi Miasto, a które dotyczą tworzenia
przyjaznego i wolnego od dyskryminacji miasta, między innymi z Modelem na rzecz Równego Traktowania czy Modelem
4
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Piotr Czauderna

dodatkowych wyjaśnień
w sprawie organizacji
skautowego Jamboree

7.11.17

Integracji Imigrantów. Korzyści z edukacji antydyskryminacyjnej rozpatrywać można z perspektywy miasta jako wspólnoty,
gdzie współpracują ze sobą i spędzają wolny czas różne społeczności i grupy. Jest ona również niezwykle istotna
z indywidualnej perspektywy ucznia i uczennicy, którzy dzięki niej zdobywają wiedzę rozwiewającą lęk przed nieznanym oraz
wzmacniają kompetencje społeczne budowania porozumienia i współpracy w różnorodnych zespołach. To kluczowa
kompetencja, przydatna w zmieniającym się i wielokulturowym świecie.
1. WOSM podjął decyzję, że Europejskie Jamboree odbędzie się w Polsce. Narodowa organizacja skautowa zrzeszona w
WOSM (w Polsce jest to ZHP) ma prawo wybrać miejsce, gdzie odbędzie się zlot. W związku z powyższym ZHP negocjuje
z Miastem warunki współpracy w ramach organizacji tego wydarzenia. Obie strony chcą, żeby wszystkie niezbędne
porozumienia zostały podpisane najpóźniej do maja 2018 r. Mając na uwadze fakt, że Miasto zobowiązało się do
współorganizowania zlotu 100–lecia ZHP, warto zorganizować w tym samym miejscu wydarzenie o skali Europejskiej w
2020 roku.
2. Nie wykonano żadnej utwardzonej drogi.
3. ZHP wydało kwotę 2 272 375 zł na działania wspierające przygotowanie do organizacji w Gdańsku XXV Światowego
Jamboree Skautowego w 2023 r. polegające na: prowadzeniu w Gdańsku Biura Kandydatury Jamboree 2023
wspierającego proces aplikacyjny do złożenia przez ZHP oferty organizacji Światowego Jamboree Skautowego w
Gdańsku; przygotowaniach organizacyjnych i programowych do złożenia aplikacji oraz po złożeniu aplikacji w celu
przygotowania raportu wykonalności i współpracy ze Światowym Komitetem Skautowym; przeprowadzeniu technicznej
wizyty oceniającej Światowego Biura Skautowego WOSM; prezentacji kandydatury Gdańska na Konferencjach WOSM,
wizytach wśród zagranicznych Narodowych Organizacji Skautowych i prezentacji kandydatury Gdańska w trakcie tych
wizyt; prezentacji kandydatury Gdańska na wydarzeniach regionalnych i międzynarodowych WOSM w roku 2017
poprzedzających Światową Konferencję Skautową; prezentacji kandydatury Gdańska na Światowej Konferencji Skautowej
w Baku, Azerbejdżan w 2017 r.; prowadzeniu przygotowań organizacyjnych i programowych do Zlotu 100-lecie ZHP w
Gdańsku w 2018, w tym także prowadzeniu międzynarodowej kampanii informacyjnej poświęconej promocji uczestnictwa
w zlocie. Gdańsk nie był sponsorem. Pytanie, czy byli jacyś sponsorzy proszę skierować do ZHP. Wobec ograniczenia
wsparcia finansowego ze strony Rządu po wyborach w 2015 roku, Prezydent Gdańska zdecydował dodatkowo wesprzeć
ZHP w promocji wspólnej kandydatury ZHP, Gdańska i Polski (dodatkowe 400 tys. PLN). ZHP nie przerzuciło całości
kosztów organizacyjnych na Gdańsk. Związek angażował środki własne oraz przyznane przez Rząd. Sekretariat Jamboree
w Gdańsku prowadzi ZHP, w związku z powyższym proszę zwrócić się do Związku o dokładne informacje. Podana w
umowie ramowej kwota określa maksymalny limit na wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta. Wyjazd do Japonii był
finansowany przez ZHP, natomiast wyjazd do Baku przez Urząd Miejski w Gdańsku.
4. Festyn przy ośrodku Drogowiec nie był finansowany z Programu Społecznego tylko z budżetu Wydziału Promocji i
Komunikacji Społecznej. Środki, o których mowa zostały wydatkowane na realizację programu społecznego w latach 20162017.
5. Szczegóły negocjacji z ZHP będą znane najpóźniej do końca bieżącego roku.
6. Polan otrzyma jedynie rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z produkcji rolnej. „Nowa Turystyczna” ma być drogą
publiczną (miejską) leżącą na miejskich działkach, która od lat 90-tych znajduje się w MPZP. Po imprezie teren (z zasianą
trawą) zostanie oddany spółce POLAN. Nie planowane jest celowe zanieczyszczanie i zachwaszczanie terenu.
7. i 10.Nie było grantu na kwotę 165 000. Miasto Gdańsk w drodze otwartego konkursu dla Organizacji Pozarządowych na
realizację zadania publicznego 2016-2018 pod nazwą „Realizacja założeń do Programu Społecznego dla Wyspy
Sobieszewskiej w ramach przygotowań do Światowego Jamboree Skautowego 2023” wyłoniło wykonawcę zadania
w postaci ZHP oraz ZHP Chorągiew Gdańska (oferta wspólna). Udzielono wsparcia finansowego na zadanie 3-letnie pod
5
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Marek Bumblis

przejścia dla pieszych
w ciągu ul. Toruńskiej,
skrzyżowanie z ul. Dobrą
i Kamienną Groblą

8.11.17
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Łukasz Hamadyk nadanie zespołowi
8.11.17
parkowemu na Oruni nazwy
„Park Ferberów”
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Łukasz Hamadyk usunięcia zdewastowanych
latarni w ul. Wyzwolenia

261/17

Mariusz
Andrzejczak

8.11.17

kosztów inwestora biurowca 8.11.17
przy ul. Grunwaldzkiej
505/507 związanych
z przebudową drogi

nazwą Teraz Wyspa Sobieszewska w kwocie łącznej 579.000 PLN (w 2016 kwotę 75.000, - w 2017 kwotę 270.000, - w
2018 kwotę 234.000,-).
8. Miasto podpisało umowę, która automatycznie się rozwiązuje w przypadku braku prawa do organizacji Światowego
Jamboree. Niezależnie od wyniku głosowania w Baku, Miasto dzierżawi teren jedynie na Zlot 100-lecia ZHP w 2018 roku,
który wiadomo, że się odbędzie. Decyzja w Baku nie miała na ten fakt wpływu. Przekazano kopię umowy dzierżawy wraz z
załącznikami z wyłączeniem części operatu szacunkowego, który jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.
9. Planowane jest zakończenie negocjacji do końca bieżącego roku.
Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej w obrębie mini ronda wyłącznie na wlocie od strony ul. Łąkowej było
działaniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Przejścia dla pieszych lokalizuje się wyłącznie na drogach
układu podstawowego takich jak ul. Toruńska. Ulice Kamienna Grobla i Dobra nie wchodzą w skład układu podstawowego,
w związku z powyższym wskazywanie na nich miejsc, w których należy przekraczać jezdnię nie jest zasadne. Zmuszałoby
pieszych uczestników ruchu, idących np. do zaparkowanego po drugiej stronie ulicy auta, do korzystania z przejść.
W przeciwnym razie przekroczenie jezdni w odległości mniejszej niż 100 metrów od przejścia groziłoby otrzymaniem mandatu
karnego. Piesi mogą przechodzić przez ulice Kamienna Grobla i Dobra w dowolnym miejscu, co jest adekwatne do ich
zagospodarowania. Skrzyżowanie znajduje się w strefie uspokojonego ruchu i jest miejscem bezpiecznym, w którym Policja
na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie odnotowała żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. W świetle
przytoczonych zasad lokalizacji przejść dla pieszych nie widać zasadności wyznaczenia dodatkowych przejść we wskazanym
miejscu.
Nazwa park dotyczy publicznie zorganizowanej miejskiej przestrzeni zielonej pełniącej funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne.
W parku wyznaczone są ścieżki i trasy do spacerowania (zwykle wybrukowane lub asfaltowe), w jego obrębie znajdują się
także obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, latarnie itp.), place zabaw, amfiteatry, altany, fontanny lub pomniki.
W obecnym stanie zagospodarowania proponowany teren zalesiony nie spełnia w/w warunków. Biorąc powyższe pod uwagę
nadano w okresie ostatnich kilku lat urządzonym terenom nazwy: Park im. ks. Bronisława Kabata oraz Park Prezydenta
Ronalda Reagana.
W 2016 r. dokonano likwidacji wyeksploatowanych latarni, stanowiących oświetlenie parkowe na terenie zasobu
mieszkaniowego przy ul. Wyzwolenia 17-21. Obecnie nie stwierdzono uszkodzeń latarni przy ulicy Wyzwolenia. Oświetlenie
na wysokości falowca przy ul. Wyzwolenia 51 usytuowane jest na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej inwestycji, spółka Moderna Investment na podstawie umowy została
zobowiązana m.in. do budowy pasa do skrętu w prawo z al. Grunwaldzkiej w ul. Poczty Gdańskiej, wymiany nawierzchni
chodnika w pasie drogowym al. Grunwaldzkiej wzdłuż działek inwestora, przebudowy chodnika w pasie drogowym ul. Poczty
Gdańskiej wzdłuż działki inwestora. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim sporządzonym na potrzeby zawarcia ww. umowy
przez spółkę Moderna i zweryfikowanym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wartość ww. robót oszacowana została na
kwotę 220.000,00 PLN. Zakres robót drogowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej budynku
usługowego został określony w oparciu o analizę ruchu sporządzoną przez inwestora i zweryfikowaną przez GZDiZ. Obsługa
placu budowy odbywała się od al. Grunwaldzkiej w ul. Poczty Gdańskiej do zjazdu na działkę inwestora tj. do parkingu.
Podczas dokonanej dnia 06.11.2017 r. wizji w terenie pracownicy GZDiZ nie stwierdzili żadnych zniszczeń spowodowanych
przez pojazdy budowy w ul. Poczty Gdańskiej, ul. Ceynowy ani ul. Hołdu Pruskiego. W najbliższych latach nie jest planowana
przebudowa ul. Poczty Gdańskiej, ul. Ceynowy ani ul. Hołdu Pruskiego.
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Łukasz Hamadyk przyspieszenia przydziału
10.11.17 Na podstawie wyroku sądu, uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego przysługuje wyłącznie wnioskodawcy i córce
lokalu socjalnego dla
wnioskodawcy. Sytuacja mieszkaniowa rodziny znana jest Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który dołoży wszelkich starań
mieszkańca Dzielnicy Nowy
aby wydać ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w terminie przyspieszonym. W roku bieżącym z tytułu realizacji
Port
wyroków sądowych o eksmisję wydano 100 ofert do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Wnioskodawca otrzyma ofertę
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, po odzyskaniu odpowiedniego metrażem i standardem lokalu socjalnego dla
dwuosobowego gospodarstwa domowego, o czym zostanie powiadomiony stosowną ofertą.
Piotr Czauderna instalacji monitoringu
10.11.17 Rozbudowa monitoringu na terenie Głównego Miasta została zawieszona do czasu wybudowania nowego Komisariatu Policji
miejskiego w ul. Podwale
na ul. Wiesława, przeniesienia studia lokalnego i przełączenia całego układu do nowej lokalizacji. Nowy komisariat zostanie
Staromiejskie, Kowalskiej,
otwarty w listopadzie 2017r., a studio przeniesione do końca roku. Wyposażenie studia w nowy sprzęt, a tym samym
Piwnej
zapewnienie możliwości przechowywania zapisanych danych pozwoli na zwiększenie ilości i jakości kamer. Zgłaszana
lokalizacja kamer pokrywa się z wnioskami z analizy zdarzeń Komendy Miejskiej Policji i planami miasta. Proces planistyczny
i realizacyjny inwestycji na terenie objętym ochroną konserwatorską jest zwykle dwuletni, wymaga uzgodnień
z konserwatorem zabytków i nadzoru archeologicznego w czasie budowy. Wnioskowane lokalizacje uwzględnione zostaną
w najbliższym okresie. Budżet na 2018 r. został już zaplanowany. Inwestycje obejmują przede wszystkim rejon Dzielnicy
Wrzeszcz – ulice Hallera i Partyzantów oraz przystosowanie studia w Komisariacie III Policji przy ul. Białej.
Piotr Czauderna wydarzenia pod nazwą
10.11.17 Koszt poniesiony przez UMG w związku z wydarzeniem pod nazwą „Solidarność w XXI wieku” wyniósł 3768 PLN. Na kwotę
"Solidarność w XXI wieku"
tę składają się wydatki związane z opłaceniem noclegów zagranicznych gości (w terminie 1-4 września 2017) oraz koszt
wynajęcia mikrobusu, który był wykorzystywany między innymi w celu zapewnienia transportu z/na lotnisko. Inicjatorem,
organizatorem i głównym wykonawcą konferencji była Fundacja im. Lecha Wałęsy. UMG wsparł to wyjątkowe wydarzenie
powyższą, skromną kwotą. Dzięki zaangażowaniu miejskich środków mogliśmy poszczycić się w Gdańsku faktem organizacji
nietuzinkowego spotkania noblistów, a gdańszczanie, w tym licznie zgormadzona młodzież, zyskała okazję na spotkanie
i wysłuchanie przesłania laureatki Pokojowej Nagrody Nobla – pani Shirin Ebadi. Adresatem pozostałych pytań powinna być
Fundacja im. Lecha Wałęsy.
Żaneta Geryk
doposażenia Szkoły
10.11.17 W budżecie Wydziału Rozwoju Społecznego w roku 2017 brak jest wolnych środków finansowych, które można by
Podstawowej Nr 79 i Szkoły
przeznaczyć na zakupy laptopów w Szkole Podstawowej nr 79 oraz sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 81. Miasto,
Podstawowej Nr 81
dołoży wszelkich starań, aby jeszcze w bieżącym roku wygospodarować środki na w/w zakupy. Jeżeli jednak nie będzie to
możliwe, powróci się do sprawy w I kwartale roku 2018. Dziennik elektroniczny w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
działa od roku 2013. W ramach posiadanych przez placówki oświatowe środków na wydatki bieżące można sukcesywnie
dokonywać niezbędnych zakupów. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 występując z wnioskiem o utworzenie nowej klasy o
profilu unihokej nie sygnalizowała potrzeb w zakresie zakupu sprzętu sportowego.
Łukasz Hamadyk ścięcia drzewa iglastego na 10.11.17 Na wniosek PKP, posiadacza nieruchomości położonej przy ul. Siennej 33a w Gdańsku, wydano zezwolenie na usunięcie
terenie posesji przy ul.
świerka pospolitego, rosnącego na ww. nieruchomości - decyzja z 12 września 2017 z terminem wycinki drzewa do 30
Siennej 33A
września 2018. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, nie ma umocowań prawnych do wydania
nakazu wycinki drzewa, a termin wycinki drzewa określa wnioskodawca.
Teresa
wsparcia działań
13.11.17 Budynek posadowiony jest na terenie będącym własnością Miasta i znajduje się w zasobach administrowanych przez
Wasilewska,
Narodowego Centrum
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. GZNK ocenia stan techniczny elewacji budynku jako dostateczny wskazując
Andrzej
Kultury Tatarów RP
na konieczność wykonania następujących prac: 1. uzupełnienia w elewacji powstałych ubytków, 2. docieplenia całego
Kowalczys,
dotyczących inwestycji
budynku. Prace wskazane w pkt. 1 mają charakter remontowy i ich wykonanie znajduje się w gestii administratora budynku
Mateusz Skarbek,
w budynku przy ul. Nowiny
(GZNK), który ma świadomość konieczności ich wykonania. Prace wskazane w pkt. 2 mają charakter inwestycyjny i nie
Adam Nieroda,
znajdują się obecnie na listach jednostek Miasta zawierających adresy budynków przeznaczonych do termomodernizacji (w
Beata Jankowiak, 2b
tym docieplenia ścian zewnętrznych) w perspektywie do 2020 roku. Na zadanie te brak jest aktualnie środków w budżecie
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Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja docieplenia ścian budynku przy ul. Nowiny 2B będzie uzależniona od
wyników audytu, który powinien zostać opracowany w celu jednoznacznego określenia potrzeb i zakresu termomodernizacji
obiektu. Wykonany audyt określi czy docieplenie będzie skutkowało widoczną oszczędnością w kosztach eksploatacji
budynku. W przypadku pozytywnego wyniku, budynek zostanie wpisany na listę budynków typowanych do termomodernizacji
po roku 2020.

Dorota Dudek

wniosku do budżetu na rok 13.11.17 Rozpatrywane są różne warianty modernizacji kładek. Ponieważ zakresy prac różnią się, do czasu podjęcia decyzji
2017 – modernizacja kładek
prowadzone są przez GZDiZ jedynie niezbędne prace utrzymaniowe. Na początku roku przeprowadzono prace naprawcze
na al. Rzeczypospolitej
ograniczone do uzupełniania ubytków w stopniach schodów. Większe zaangażowanie się w remont kładki wymaga
i Jana Pawła II
jednoznacznych decyzji co do docelowych rozwiązań komunikacyjnych tego skrzyżowania.
Agnieszka
oświetlenia boiska Szkoły
13.11.17 Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych odbywa się zgodnie z wypracowaną procedurą planowania inwestycyjnego,
Owczarczak
Podstawowej nr 92 przy ul.
której zadaniem jest optymalizacja wprowadzania wniosków do Budżetu Miasta Gdańska. Zadania powinny najpierw znaleźć
Startowej 9
się w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych, a następnie są sukcesywnie przekazywane do realizacji. Ze względu na zasadność
potrzeby wykonania oświetlenia boiska wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej, zadanie
zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2018 r. w ramach zadania „modernizacje obiektów oświatowych”.
Łukasz Hamadyk środków przeznaczonych
13.11.17 Budynek przy ul. Na Zaspę 42 wraz z terenem przyległym (działka 387 obręb 60) stanowi od marca 2016r. własność
na sesji RMG w roku 2015
Wspólnoty Mieszkaniowej (WM). W związku z powyższym wszystkie decyzje dotyczące przeprowadzenia remontu budynku
na remont elewacji budynku
i zagospodarowania terenu działki podejmuje Wspólnota formie uchwał remontowych. Gdańsk będący jednym ze
przy ul. Na Zaspę 42
współwłaścicieli może jedynie partycypować w kosztach remontów budynku i podwórza w ramach posiadanych udziałów
w nieruchomości. Działka gminna nr 232/4 obręb 60, bezpośrednio przylegająca do pasa drogowego ulicy Na Zaspę oraz do
działki Wspólnoty, zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położona jest
w strefie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i jest terenem, który może być przeznaczony do sprzedaży pod inwestycje.
GZNK opracował wstępną koncepcję na zagospodarowanie działki nr 232/4 obręb 60 i miejskiej jeszcze wówczas działki nr
387 obręb 60, która stanowiła wraz z budynkiem przy ul. Na Zaspę Nr 42 własność 100% Miasta. Zasadnym było w ramach
przyznanej dotacji zagospodarowanie dwóch działek tak, aby zapewnić prawidłową drogę dojazdową do położonego w głębi
budynku wraz z miejscem do parkowania i utworzenia punktu gromadzenia odpadów. W związku ze sprzedażą lokalu
mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wyodrębnionej działki nr 387, a tym samym zawiązaniem się Wspólnoty
Mieszkaniowej, odstąpiono od sporządzenia dokumentacji docelowej. Z uwagi na brak możliwości wykonania powyższego
zadania, środki przeznaczone na to przedsięwzięcie zostały zgodnie z obowiązującymi procedurami, wykorzystane na inne
cele związane z działalności statutową Miasta m.in. remont fragmentu ulicy oraz chodnika w rejonie ul. Dworskiej.
Beata
przeniesienia na Wyspę
14.11.17 Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do uzgodnienia z Radami Dzielnic lokalizacji, w których mają zostać
Dunajewska
Sobieszewską i Górki
zamontowane wiaty.
Zachodnie demontowanych
przy modernizacji torowiska
na Stogach wiat
autobusowych
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Anna Wirska

opóźnień w wypłacaniu
wynagrodzeń dla
nauczycieli

273/17

Łukasz Hamadyk wniosków
reprywatyzacyjnych
złożonych w latach 19892017 w Gdańsku

274/17

Dorota Dudek

275/17

Dorota Dudek

podania lokalizacji
wszystkich Rad Dzielnic
z uwzględnieniem
zajmowanego piętra
i dostępności windy lub
podjazdu dla wózków
dobudowania szyny dla
wózków inwalidzkich do
schodów przy ul.
Starodworskiej oraz

16.11.17 We wrześniu opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych dotyczyły placówek, które w związku
reformą systemu edukacji z dniem 1 września 2017 r. ulegały przekształceniu z zespołów kształcenia podstawowego
i gimnazjalnego w szkoły podstawowe. Pomimo wielokrotnych, prowadzonych od stycznia br., ustaleń z dostawcami
oprogramowania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej pojawiały się nie przewidziane wcześniej problemy m.in.: utworzenie
w systemie bankowym oraz wprowadzenie zmian nazwy placówek w dniu 01.09.2017 r., awaria 24-29 sierpnia 2017 r.
w Pomorskim Centrum Przetwarzania Danych w którym zlokalizowane są serwery. W wyniku awarii kopiowanie baz danych
do nowych placówek uległy dużemu zniekształceniu np. pojawili się podwójnie pracownicy w systemie kadrowym lub na
kartach wynagrodzeń pojawiły się kilkukrotnie zawyżone wynagrodzenia. W celu uniknięcia pomyłek w wypłacie wynagrodzeń
pracownicy Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w porozumieniu ze służbami kadrowymi w szkołach, gdyż Centrum nie
prowadzi obsługi kadrowej tych placówek, dokonywały wnikliwej analizy danych znajdujących się w systemach.
Wprowadzona reforma systemu edukacji spowodowała nie tylko powstanie nowych placówek, ale wymusiła również duży
ruch kadrowy pomiędzy nimi, który wymagał szczególnego monitorowania przez szkoły. Przeniesienie służbowe z art. 18
Karty Nauczyciela ma swoje późniejsze następstwa. Zapisy w systemie kadrowo-płacowym dotyczące danego pracownika
muszą zostać wprowadzone z poprzednią historią pracy, aby zachować ciągłość rozliczeń z ZUS i US. Służby finansowe
naliczające wynagrodzenia po weryfikacji i stwierdzeniu błędów na bieżąco zgłaszały je celem wypłaty prawidłowych kwot
na konta pracowników. 1 września 2017 r. pracownicy GCUW naliczający wynagrodzenia wraz z księgowymi na bieżąco byli
informowani o sytuacji i czekali do późnych godzin popołudniowych, aby wynagrodzenia mogły zostać wypłacone z kont
szkół. Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia za październik nastąpiło tylko w jednej placówce i spowodowane było
czynnikami zewnętrznymi, nie będącymi w kompetencjach działania Centrum. Gdańska Platforma Edukacyjna jest bardzo
złożonym produktem informatycznym. Wprowadzane zmiany wynikające z reformy systemu edukacji stanowiły duże
wyzwanie zarówno dla dostawców oprogramowania, pracowników Centrum, jak i Urzędu Miejskiego. Bieżące funkcjonowanie
GPE jest prawidłowe.
17.11.17 Nieruchomości leżące w granicach administracyjnych Gdańska przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Dekretu
z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Biorąc pod uwagę akt prawny na podstawie którego
dokonano przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa należy uznać, że sytuacja prawna nie jest porównywalna do „afery
reprywatyzacyjnej w Warszawie”. Miasto Gdańsk nie dokonało na rzecz przedwojennych właścicieli lub ich spadkobierców,
zwrotu majątku przejętego na mocy w/w Dekretu. Zdarzały się przypadki pytań o aktualny stan prawny nieruchomości
przejętych na mocy cytowanych powyżej przepisów prawa, jednak nie można utożsamiać tego typu pytań z wnioskami
przedwojennych właścicieli o zwrot nieruchomości. Gdańsk w ramach postępowań restytucyjnych przekazał na rzecz
kościelnych osób prawnych będących przedwojennymi właścicielami 22 nieruchomości. Zwrot nastąpił na podstawie orzeczeń
Komisji Majątkowych rozpatrujących sprawy zwrotu majątku kościołom i innym związkom wyznaniowym.
20.11.17 W odpowiedzi podano lokalizację 34 Rad Dzielnic z uwzględnieniem zajmowanego piętra i dostępnością windy.
Po podjęciu decyzji o powstaniu Rady Dzielnicy następują czynności związane z pozyskaniem lokalu na siedzibę. W
pierwszej kolejności poszukiwane są lokale w zasobach komunalnych i oświatowych. W przypadku ich braku ww. zasobach,
przy udziale radnych dzielnicy, następuje rozeznanie na rynku komercyjnym. Jeżeli na rynku nieruchomości nie ma lokalu
umożliwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym, priorytetem jest zapewnienie siedziby Radzie. Wszystkie wymienione
lokalizacje zostały zaopiniowane przez przedstawicieli poszczególnych Rad Dzielnic.
20.11.17 Przeprowadzone prace realizowane były w ramach Programu modernizacji chodników w Gdańsku i zgodnie z założeniem
obejmowały jedynie remont istniejących schodów terenowych. W ramach przeznaczonych środków wykonane zostały schody,
które spełniają wymagania schodów terenowych, posiadają także podjazdy dla rowerów i dla wózków. Realizacja
dodatkowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich była analizowana na etapie
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zagospodarowania Jaru
Wilanowskiego

276/17

Marek Bumblis

277/17

Mariusz
Andrzejczak

278/17

Mariusz
Andrzejczak

opracowania dokumentacji. Z uwagi na znaczną różnicę wysokości terenu oraz obowiązujące przepisy, podjazd dla wózków
musiałby zająć połowę powierzchni przyległego parku. Jego budowa wiązałaby się ze znaczną ingerencją w tereny zielone
z koniecznością wycinki drzew, co dodatkowo wpłynęłoby na koszt. W efekcie powstałby długi, kręty betonowy tor, którego
przemierzenie przez osoby na wózkach byłoby trudne i długotrwałe. Z uwagi na powyższe odstąpiono od realizacji podjazdu.
Projekt zagospodarowania zespołu parkowo-rekreacyjnego Jar Wilanowski przewiduje wykonanie ciągu umożliwiającego
korzystanie z terenu przez osoby niepełnosprawne.
Na połączonym posiedzeniu komisji stwierdzono, że w ramach realizowanych inwestycji miasto projektuje rozwiązania, które
zapewniają dostępność dla osób niepełnosprawnych. Nie padło jednak stwierdzenie, że „architektura i infrastruktura została
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W przypadku ul. Starodworskiej poprawa stanu technicznego schodów
nie była inwestycją lecz remontem istniejącej infrastruktury.
uspokojenia ruchu przy
22.11.17 Docelowe rozwiązanie nastąpi w momencie realizacji ul. Nowej Jabłoniowej. Przewidziana jest rozbudowa skrzyżowania m.in.
przejściu dla pieszych przy
o azyle dla pieszych oraz budowa sygnalizacji świetlnej. Ponieważ trudno wskazać precyzyjnie termin realizacji tej inwestycji
skrzyżowaniu
polecono przygotowanie doraźnych rozwiązań z perspektywą ich wykonania w 2018 roku. Takie analizy i koncepcje powinny
Jabłoniowa/Leszczynowa
zostać przygotowane do marca przyszłego roku. Wstępne analizy wykazują, że rozwiązaniem najbardziej optymalnym i
minimalizującym w największym stopniu większość problemów byłaby budowa tymczasowego mini ronda. Poza
uspokojeniem ruchu i znaczącą poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obrębie
skrzyżowania znacząco ułatwiłoby to również włączanie się na ul. Jabłoniową pojazdów wyjeżdżających z ul. Leszczynowej i
Turzycowej, a co za tym idzie odwróciło problem priorytetyzowania ruchu tranzytowego kosztem ruchu lokalnego.
Rozwiązanie takie będzie możliwe tylko w przypadku jeżeli będzie ono generowało niskie koszty realizacyjne. W przypadku
konieczności przebudowy infrastruktury podziemnej nie będzie ona mogła być rozważana. W takim przypadku rozwiązaniem
skutecznie poprawiającym bezpieczeństwo ruchu drogowego mogłyby być progi zwalniające w obrębie przejścia dla pieszych.
Osobnym pismem, zostanie przekazana informacja o wyborze rozwiązania, które będzie funkcjonować na skrzyżowaniu
Jabłoniowa – Leszczynowa – Turzycowa, do momentu realizacji układu docelowego.
wynajmu pomieszczeń
24.11.17 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 35, zorganizował stołówkę szkolną, z której w godzinach od 11.15 do 13.30 korzystają
stołówki w Szkole
dzieci. Personel szkoły zatrudniony do obsługi kuchni i stołówki pracuje w godzinach od 6.00 do 14.00. Opłata za posiłki w
Podstawowej Nr 35
Szkole Podstawowej nr 35 dla uczniów wynosi 4 zł oraz nie stanowi oferty komercyjnej.
Po godzinach pracy stołówki szkolnej tj. od godz. 14.20 do 17.30 w dni powszednie, prowadzony jest najem pomieszczeń
stołówki oraz kuchni wraz z wyposażeniem na rzecz Pani Anny Szulc, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą PARMA. Umowa najmu została zawarta w dniu 2 października 2017 roku na okres od 9 października 2017 roku
do 21 czerwca 2018 roku. Na miesięczny czynsz najmu płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca składa się opłata stała
miesięczna w wysokości 354,33 zł brutto plus opłata za godzinę korzystania z wynajętej powierzchni w wysokości 28,26 zł
brutto. Zaplanowane wpływy do budżetu Miasta, zgodnie z harmonogramem wykorzystania godzin stanowiącym załącznik nr
1 do umowy najmu 19/D/2017, wyniosą 14 125,63 zł brutto.
umowy najmu obiektu Hala 28.11.17 Na powyższy obiekt została podpisana umowa oddania gruntu w użytkowanie, zawarta w formie aktu notarialnego 01.10.1998
Olivia z Klubem Sportowym
r. W przypadku Hali Olivia podstawą zawarcia umowy była Uchwała RM nr LXI/813/98 w sprawie wyrażenia zgody na
Stoczniowiec, dotacji dla
ustanowienie prawa użytkowania na rzecz Klubu Sportowego „Stoczniowiec”. Na mocy zawartej umowy powstało prawo
Klubu Stoczniowiec
użytkowania, które jest ograniczonym prawem rzeczowym skutecznym wobec wszystkich, również wobec właściciela
w latach 2016-2017
nieruchomości. Istotą tego prawa jest możliwość używania nieruchomości i pobierania z niej pożytków. Umowy użytkowania,
i zaległości SP Nr 35 za
jako trwałego w okresie jej obowiązywania stosunku prawnego, nie można rozwiązać poprzez jednostronne wypowiedzenie
wynajem tafli lodu
ani poprzez odstąpienie od tej umowy. Zastrzeżenie w umowie możliwości ustania prawa użytkowania poprzez
wypowiedzenie byłoby zatem niedopuszczalne. Umowa oddania gruntu w użytkowanie, zawarta przez Miasto z Klubem
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Sportowym „Stoczniowiec” jest zgodna z prawem polskim. Zgodnie z kodeksem cywilnym prawo użytkowania wygasa w
wyniku zrzeczenie się tego prawa przez Klub (art. 246 § 1 k.c.), niewykonywania tego prawa przez lat 10 (art. 255 k.c.),
wskutek zmiany formy organizacyjno-prawnej Klubu (czyli wskutek ustania bytu prawnego tej osoby prawnej). Omawiane
przypadki wygaśnięcia użytkowania zostały wskazane w umowie. Istnieje możliwość rozwiązania umowy na mocy
porozumienia stron, w którym użytkownik musiałby złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się przedmiotowego prawa.
W roku 2016 Klub otrzymał dotacje w kwocie 105.000 zł na realizację programów szkolenia sportowego w ramach
współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej:
1. sekcja piłki siatkowej męskiej dotacja w wysokości 11.000 zł.
2. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego dotacja w wysokości 45.000 zł.
3. sekcja łyżwiarstwa figurowego, dotacja w wysokości 15.000 zł.
4. sekcja hokej na lodzie, dotacja w wysokości 9.000 zł.
5. Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Sekcja hokeja na lodzie Polska Liga
Hokejowa Kobiet, dotacja w wysokości 15.000 zł.
6. Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego, dotacja w wysokości 10.000 zł.
W roku 2017 Klubowi przyznano dotacje w wysokości 71.000 zł na realizację programów szkolenia sportowego objętych
Systemem Sportu Młodzieżowego:
1. sekcja łyżwiarstwa szybkiego /01.01.-31.12./, dotacja w wysokości 10.000 zł.
2. sekcja piłki siatkowej męskiej /01.01.-31.12/, dotacja w wysokości 11.000 zł.
3. sekcja hokeja na lodzie /01.01-31.12./, dotacja w wysokości 15.000 zł.
4. sekcja łyżwiarstwa figurowego /01.01.-31.12./, dotacja w wysokości 27.000 zł.
5. Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w pierwszym półroczu 2017, tj. do 30
czerwca 2017 r. Sekcja hokeja na lodzie - Polska Liga Hokejowa Kobiet /01.01.–30.06./, dotacja w wysokości 8.000 zł.
Zgodnie z umową korzystania z lodowiska zawartą w dniu 2 stycznia 2017 roku pomiędzy Klubem „Stoczniowiec” a Zespołem
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 35), wynegocjowana stawka za jedną
godzinę lekcyjną w roku 2017 wynosi 502,20 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem godzin i planem budżetu w roku 2017,
zobowiązanie Szkoły wobec Klubu nie może przekroczyć kwoty 1 100 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy szkoła nie posiada
żadnych zobowiązań z tytułu przedmiotowej umowy wobec Gdańskiego Klubu Stoczniowiec.
Mariusz
rozbudowy monitoringu na 28.11.17 System miejskiego monitoringu wizyjnego rozbudowywany jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz turystów,
Andrzejczak
terenie dzielnicy Kokoszki
a także w lokalizacjach wskazanych przez Policję, w których dochodzi do największej liczby przestępstw. System działa przy
wykorzystaniu światłowodów, zaś kamery włączone są do Komisariatów Policji obszarowo odpowiedzialnych za dany rejon.
Dzielnice Kokoszki i Karczemki przypisane są do Komisariatu IX Policji przy u. Balcerskiego w Gdańsku - Osowej, który nie
jest wyposażony w studio monitoringu, a Miasto nie posiada łączy światłowodowych łączących te dzielnice z Osową.
W związku z tym koszt rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w w/w dzielnicach będzie bardzo wysoki,
niewspółmierny do osiągniętych korzyści.
Emilia Lodzińska podziału działki 671/4 obręb 30.11.17
043
Beata
likwidacji starych barierek
30.11.17
Dunajewska
na ul. Władysława IV i
Wyzwolenia 50
Beata
problemów z zakupami
30.11.17 Po przejęciu obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, w trakcie
Dunajewska
produktów spożywczych
comiesięcznych spotkań z dyrektorami jednostek, zaproponowano skorzystanie z możliwości regulowania zobowiązań w
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Łukasz Hamadyk naprawy chodnika i jezdni
przy Przedszkolu Nr 20 oraz
doświetlenia okolicy ul.
Lenartowicza 23
Łukasz Hamadyk naprawy podwórka przy ul.
Brzechwy 5
Łukasz Hamadyk przekazania w prywatne
ręce kamienicy przy ul.
Szerokiej 121/122
Łukasz Hamadyk zwrotów nieruchomości lub
odszkodowań dla byłych
właścicieli - uzupełnienie
odpowiedzi na interpelację
273/17
Łukasz Hamadyk przekazania kopii umowy
zawartej między miastem a
SKS Stoczniowiec w 1998 r.
Marek Bumblis
wyegzekwowania porządku
na placach między ul.
Sempołowskiej i Chłodną
oraz przy ul. Królikarnia
Emilia Lodzińska wydzielenia miejsc
postojowych przy Zespole
Szkół Energetycznych i
Instytucie Energetyki
Emilia Lodzińska obniżenia krawężników na
przejściu na skrzyżowaniu
Chrobrego/Lwowska

formie przelewów (bezgotówkowej) lub przy użyciu służbowych kart płatniczych. Począwszy od II.2017 r., sukcesywnie przed
przyjęciem kolejnych grup jednostek, przekazywane im były zakresy czynności wykonywanych pomiędzy jednostką
obsługiwaną a obsługującą, informujące o możliwości skorzystania ze służbowych kart płatniczych. Z rozwiązania w postaci
płatności bezgotówkowej oraz przy użyciu służbowych kart płatniczych skorzystała znaczna część jednostek oświatowych.
Równolegle, jednostki mają możliwość pobrania zaliczki na wydatki. Biorąc pod uwagę powyższe trudno zrozumieć powody,
dla których dyrektor jednostki obsługiwanej rezygnuje z zakupu świeżych produktów, tym bardziej, że również warzywa i
owoce można kupić dokonując płatności w formie bezgotówkowej. Z powyższego rozwiązania skorzystały przedszkola oraz
część szkół.
5.12.17

5.12.17
12.12.17
12.12.17

12.12.17
12.12.17

12.12.17

12.12.17
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