Protokół
IV Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
z dnia 24 czerwca 2019
odbytej w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Wenedy 19 w Gdańsku
Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 15 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
Sprawy organizacyjne
Otwarta dyskusja na temat sytuacji powodziowej we Wrzeszczu Dolnym.
Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie ochrony przeciwpowodziowej na terenie
Dzielnicy.
5. Zamknięcie obrad.

Przebieg sesji
Ad. 1 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca otworzyła sesję i odczytała proponowany porządek obrad. Radny Sławomir
Kalwasiński zgłosił propozycje zmiany porządku obrad i włączenie punktu dotyczącego spraw
organizacyjnych. Następnie Radni przystąpili do głosowania. Rada porządek przyjęła 8 głosami za, 2
przeciw, 1 wstrzymujący.
Ad. 2 Sprawy organizacyjne
Radny Sławomir Kalwasiński złożył na ręce przewodniczącej wniosek formalny od Radnej Haliny
Piotrowskiej i Radnej Hanny Hubert o przesyłanie informacji o sesji drogą elektroniczną. Nawiązał
również do dyskusji z poprzedniej sesji na temat Stref Płatnego Parkowania, zwracając uwagę, że
według raportu NIK zyski ze stref przewyższają koszty ich utrzymania.
Ad. 2 Otwarta dyskusja na temat sytuacji powodziowej we Wrzeszczu Dolnym.
1. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dotyczącej
prewencji powodziowej na terenie Dzielnicy.
2. Głos zabrał Radny Roger Jackowski. Przedstawił sytuację retencyjną na terenie Gdańska oraz
omówił jej wpływ na naszą Dzielnicę.
3. Głos zabrał Profesor Politechniki Gdańskiej Tomasz Kolerski. Wskazał na słuszność działań
zaproponowanych w proponowanej Uchwale Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Wskazał na
działania podjęte po powodzi w 2001 roku na terenie Oruni, które w znacznym stopniu
zabezpieczyły tą dzielnicę przed kolejnymi podtopieniami. Wskazał również na zmiany
klimatyczne, które będą tylko działały na niekorzyść takich dzielnic jak Wrzeszcz Dolny.
Istnieje silna potrzeba ochrony retencji w innych dzielnicach Miasta oraz budowa kolejnych
zbiorników retencyjnych.
4. Głos zabrała mieszkanka ul. Mierosławskiego Monika Jędrzejewska, która przedstawiła
petycję do Prezydent Miasta Gdańska, którą podpisało ponad 400 Mieszkańców i Mieszkanek
Dolnego Wrzeszcza. Odczytała postulaty zawarte w petycji.

5. Głos zabrała Mieszkanka ulicy Kubacza. Wskazała na brak kanalizacji deszczowej która byłaby
uwzględniona w planach melioracji. Podniosła tym samym problem braku zgodności planów
melioracyjnych z rzeczywistym ich rozmieszczeniem.
6. Głos zabrał Prezes Gdańskich wód Ryszard Gajewski. Wskazał działania miasta, które są
podejmowane w celu ograniczenia podtopień w Gdańsku.
7. Przewodnicząca otworzyła dyskusję z mieszkańcami.

Ad. 3 Baza Priorytetów Inwestycyjnych
Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. Radni zdecydowali
o stworzeniu listy projektów, zgłaszanych przez Radnych. Radny zgłaszający projekt będzie
odpowiedzialny za wypełnienie formularza, który następnie zostanie przesłany do Wydziału
Projektów Rozwojowych miasta.
Ad. 4 Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie ochrony przeciwpowodziowej na
terenie Dzielnicy.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat opiniowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego
2020. Radni po dyskusji zdecydowali powstrzymać się od opiniowania projektów. Rada podjęła
decyzję o odstąpieniu od opiniowania jednogłośnie.
Ad. 5 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca zamknęła sesję.

Protokół sporządził Kamil Tyburski

