Zapytania RMG – 18 grudnia 2017 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

Wnioskodawca

W sprawie

Termin
odpoOdpowiedź
wiedzi
29.11.17 13.12.17 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku nie przewiduje w 2018 r. utworzenia filii bibliotecznej na
terenie dzielnicy Jasień. Biblioteka dostrzega potrzebę utworzenia placówki w rejonie Ujeścisko – Jasień i w tym
celu nawiązała współpracę z lokalnymi działaczami, i na ich prośbę współuczestniczy w tworzeniu księgozbioru w
bibliotece sąsiedzkiej "Nasze Ujeścisko", proponując jej czytelnikom Metropolitalną Kartę do Kultury. W
sąsiedztwie dzielnicy Jasień jest budowana szkoła metropolitalna w Kowalach, wspólna inwestycja gmin: Kolbudy,
Gdańsk i Pruszcz Gdański. W pomieszczeniach szkoły jest zaplanowana powierzchnia pod bibliotekę, jednakże
decyzja, czy będzie to biblioteka szkolna, czy też placówka prowadzona przez operatora zewnętrznego na rzecz
ogółu mieszkańców, należy do Gminy Kolbudy.
Data
wpływu

98/17

Beata Jankowiak utworzenia biblioteki
miejskiej na terenie
dzielnicy Jasień

99/17

Beata Jankowiak zwiększenia
29.11.17 13.12.17 Zostaną przeprowadzone badania i w zależności od faktycznych potrzeb pasażerskich będzie skorygowany
częstotliwości
rozkład jazdy linii 155.
kursowania autobusu Nr
155
Beata Jankowiak naprawy jezdni przy ul. 29.11.17 13.12.17 Likwidacja nierówności w jezdni (na wysokości bramy wjazdowej na teren dawnego Dworu Migowo), w których
Piotr Borawski
Myśliwskiej, na
gromadzi się woda po opadach deszczu wymaga wymiany i „przeprofilowania” nawierzchni jezdni na odcinku od
wysokości Dworu
ul. Bulońskiej do wjazdu w ul. Powstania Listopadowego. Naprawa zostanie wykonana najwcześniej w II kw. 2018
Migowo
roku, z chwilą nastania sprzyjających warunków atmosferycznych. Jako działanie doraźne, do czasu planowanej
kompleksowej przebudowy skrzyżowania, do końca grudnia br. (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
zostanie wykonana naprawa nawierzchni jezdni w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul.
Wołkowyską, co ograniczy powstawanie zastoiny wody opadowej na jezdni. Ograniczenie zjawiska ochlapywania
pieszych przez przejeżdżające samochody w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Powstania Kościuszkowskiego
wymaga ustawienia osłon. Wniosek o ich ustawienie zostanie przeanalizowany przez Komisję bezpieczeństwa i
organizacji ruchu. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekaże informację o podjętych przez Komisję decyzjach.

100/17

101/17

Mirosław
Zdanowicz
Żaneta Geryk
Beata Jankowiak
Lech
Każmierczyk
Mariusz
Andrzejczak

umowy i uchwały
dotyczącej użytkowania
Hali Olivia przez Klub
Stoczniowiec

4.12.17

15.12.17 Przekazano kserokopie (w 5 egzemplarzach) umowy oddania gruntu do odpłatnego użytkowania zawartej z
Gdańskim Klubem Sportowym „Stoczniowiec” oraz Uchwały Rady Miasta Gdańska, na podstawie której została
zawarta powyższa umowa użytkowania.
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102/17

Emilia Lodzińska podwórek przy ul.
Kowalskiej 3 i ul.
Garncarskiej 16/17

103/17

Beata
Dunajewska

104/17

Mariusz
Andrzejczak

5.12.17

15.12.17 Dla terenu ograniczonego ulicami Kowalska 3, 5, 7, 9 – Na Piaskach 2, 4, 5, 6, 8 – Garncarska 30, 33 trwa
procedura prowadząca do wydzierżawienia podwórza na rzecz wspólnot mieszkaniowych z w/w budynków. Po
zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu pod punkt gromadzenia odpadów komunalnych,
położonego na przedmiotowym terenie tj. z dniem 31.12.2017r., sporządzona zostanie umowa współdzierżawy
wnętrza podwórzowego przy ul. Kowalska 3, 5, 7, 9 – Na Piaskach 2, 4, 5, 6, 8 – Garncarska 30, 33. Zarządcy
wspólnot zostali powiadomieni, że w przypadku nie przystąpienia wspólnot do umowy współdzierżawy podwórka,
będą mieli możliwość korzystania ze wspólnego miejsca pod pojemniki na odpady, tylko i wyłącznie za zgodą i na
zasadach uzgodnionych z dzierżawcami przedmiotowego terenu. Wnętrze podwórzowe usytuowane na zapleczu
budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Garncarska 16/17 jest w części dzierżawione przez wspólnotę
mieszkaniową przy ul. Garncarska 16/17 oraz właścicieli nieruchomości przy ul. Wały Jagiellońskie 26 i 28/30.
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Garncarska 16/17 nie złożyła oświadczenia woli w sprawie regulacji stanu
prawnego terenu do niej przyległego. Wspólnota ma możliwość, po złożeniu prawomocnej uchwały, wydzierżawić
teren do niej przyległy, który pozostał wolny. Podjęcie decyzji o zamknięciu bramy leży po stronie współwłaścicieli
budynku Garncarska 10/16.
harmonogramu realizacji 12.12.17 15.12.17 W dniu 29.09.2017r. DRMG ponownie ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót wraz z budową trasy
ścieżki rowerowej
rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie
łączącej Sobieszewo
skrzyżowania z ul. Elbląską. W dniu 27.11.2017r. nastąpiło otwarcie ofert, najniższa oferta na trasę rowerową
i Świbno
wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego opiewała na kwotę 14 312 756,57 zł co przewyższało środki które
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postanowiono unieważnić postępowanie w części
dotyczącej trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Obecnie nie można określić dokładnego
terminu realizacji zadania. Ponowienie przetargu na trasę rowerową wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego
planowane jest na początku 2018 r. Czas niezbędny na wykonanie robót budowlanych szacowany jest na 7
miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
ustawienia znaku D-52 i 12.12.17 15.12.17 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych podczas wizji przy udziale Straży Miejskiej, stwierdził zasadność
D-53 przy ul.
montażu przedmiotowego oznakowania. Rodzaj oraz miejsce ustawienia znaków zostały określone przez
Kaszubskiej
pracowników Straży Miejskiej. Realizację zadania zlecono firmie zewnętrznej, która zdeklarowała wykonanie prac
do 20 grudnia br.
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