
Protokół  

V Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

z dnia 11 lipca 2019  

odbytej w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 w Gdańsku 

Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 16 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu).  

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr II/10/2019 Rady 

Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych. 

3. Sprawy organizacyjne dotyczące Rady 

4. Zamknięcie obrad. 

Przebieg sesji 

Ad. 1 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca otworzyła sesję i odczytała proponowany porządek obrad. Przewodnicząca zgłosiła 

nowy punkt do porządku obrad - Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady. Rada 

przyjęła porządek jednogłośnie głosami 15 radnych. 

Ad. 2 Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr II/10/2019 Rady 

Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych. 

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy i przedstawiła zakres korekt wprowadzonych do 

Uchwały numer II/10/2019. Radni przystąpili do głosowania. Uchwala numer V/12/19 została 

przyjęta jednogłośnie głosami 16 radnych. 

 

Ad. 3 Sprawy organizacyjne dotyczące Rady 

1. Festyn na farmacji – Radni podkreślili dobrą organizację festynu i przedstawili swoje 

uwagi: oznaczenie sposobu dotarcia na teren festynu było słabe, za późno zaczęło się 

rozstawianie namiotów, podkreślili potrzebę wyboru najkorzystniejszych ofert przy 

wyborze podwykonawców do realizacji projektów, nie zostało wcześniej uwzględnione 

miejsce na namiot Rady Dzielnicy – dopiero w ostatniej chwili, propozycja zakupu 2 

namiotów na przyszłe edycje podobnych wydarzeń.  

2. Przewodnicząca przypomniała o konieczności załatwiania przez Radnych spraw 

zgłaszanych przez Mieszkańców podczas dyżurów. Radna Halina Królczyk zaproponowała 

prowadzenie historii zgłoszeń z uwzględnieniem jakie działania zostały podjęte. 

Przedstawiła propozycję podziału dzielnicy na strefy, za które będą odpowiedzialni 

poszczególni Radni. Radny Marcin Jarosz przypomniał o wniosku o remont siedziby Rady, 

a Radna Halina Królczyk przedstawiła zakres planowanego remontu. Zaproponowała 

również wspólne sprzątanie siedziby Rady 

 

 



 

Ad. 5 Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca zamknęła sesję. 

 

 

Protokół sporządził Kamil Tyburski 


