
Protokół  

VII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

z dnia 29 października 2019  

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

Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 18 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu).  

Porządek obrad 

1. Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania we Wrzeszczu Dolnym. 

2. Informacja o aktualnym stanie realizacji uchwały budżetowej RDWD. 

3. Wykaz uwag i problemów dzielnicy Wrzeszcz Dolny do Planu Działań Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Ocena pracy Straży Miejskiej we Wrzeszczu Dolnym. 

4. Ustalenie zasad prowadzenia dyżurów RDWD. 

5. Wolne wnioski. 

Przebieg sesji 

Przewodnicząca otworzyła sesję, stwierdziła kworum i odczytała proponowany porządek obrad. Nikt 

nie zgłosił zmian do porządku obrad. Rada przyjęła porządek obrad 14 głosami za, 1 Radny nie 

zagłosował. Następnie Rada przeszła do realizacji porządku obrad.  

Ad. 1 Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania we Wrzeszczu Dolnym. 

Przewodnicząca RDWD odczytała treść uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania we 

Wrzeszczu Dolnym. Następnie głos zabrał Radnym Tomaszowi Janiszewskiemu i Jakubowi Stachuli, 

którzy przedstawili prezentację dotyczącą sytuacji parkingowej we Wrzeszczu Dolnym.  

Głos zabrał Radny Miasta Gdańska Krystian Kłos, który wyraził aprobatę dla przedmiotowej uchwały. 

Wskazał również, że poprzednia kadencja Rady Dzielnicy również podejmowała temat, ze względu na 

pojawiające się głosy mieszkańców dotyczące złej sytuacji parkingowe, jednak poprzednia kadencja nie 

zdążyła doprowadzić tej kwestii do końca.  

Przewodnicząca oddała głos Radnym. Głos zabrał Radny Sławomir Kalwasiński, który wskazał, że 

większość z Mieszkańców obecnych na sesji została zaproszona przez Niego. Wskazał, że według prawa 

organem inicjującym ustanowienie SPP jest Prezydent Miasta Gdańska. Przedstawił również swoje 

argumenty przeciwko ustanowieniu SPP na terenie Wrzeszcza Dolnego.  

Głos zabrał Krystian Kłos, który ustosunkował się do wypowiedzi Sławomira Kalwasińskiego, wskazując, 

że dobrą praktyką w Gdańsku jest to, że to Rada Dzielnicy, która jest najbliżej Mieszkańców zwraca się 

poprzez uchwałę z wnioskiem do Prezydenta, aby ten zawnioskował do Rady Miasta o objęcie SPP 

danej dzielnicy. 

Następnie głos zabrał Tomasz Janiszewski, który zaapelował o nieatakowanie się personalnie, a 

merytoryczne argumenty.  

Radny Roger Jackowski wskazał na przewagę przeciwników SPP obecnych na Sali w stosunku do 

Mieszkańców, którzy są zwolennikami, ale nie pojawili się na sesji. Wskazał również na fakt, że objęcie 

dzielnicy SPP nie jest równoznaczne z wprowadzeniem opłat na wszystkich ulicach Dzielnicy.  

Głos zabrała Radna Halina Królczyk, która odniosła się do wystąpienia Radnego Sławomira 

Kalwasińkiego, sprostowała nieprawdziwą informację dlaczego Zarząd nie wziął udziału w akcji GZDiZ 

„Nie parkuję na zielonym”, wskazała, że jest to akcja nieefektywna, powodująca tylko zaśmiecanie ulic 

plastikowymi ulotkami i nie ma nic wspólnego z SPP.  



Głos zabrał Radny Adam Kaczmarek, który wskazał, że przedstawiona w prezentacji sytuacja dzielnicy 

Oliwa nie może być porównywana do naszej dzielnicy, że względu na obecność tam kompleksów 

biurowych.  

Głos zabrał Radny Marcin Jarosz, który ustosunkował się do poprzedniej wypowiedzi i wskazał, że w 

pobliżu naszej dzielnicy powstaje jedno z największych centów rozrywkowych i jego użytkownicy mogą 

szukać miejsc parkingowych na terenie naszej dzielnicy.  

Przewodnicząca oddała głos Mieszkańcom. Odbyła się dyskusja w której Mieszkańcy przedstawili swoje 

argumenty za i przeciw w prowadzeniu SPP na terenie Dzielnicy. Na zakończenie dyskusji Radny 

Sławomir Kalwasiński zaapelował do Radnych, którzy są przeciwni SPP, aby w ogóle nie podnosili rąk 

w głosowaniu w celu zaniżenia kworum. 

Przewodnicząca poddała następnie uchwałę pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 11 głosami za. 

1 Radny wtrzymał się od głosu, a 6 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.  

 

Ad. 2 Informacja o aktualnym stanie realizacji uchwały budżetowej RDWD. 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy przedstawiła aktualny stan realizacji projektów z budżetu Rady. 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy poruszyła również temat domeny RDWD www.wrzeszczdolny.pl, 

która została przywłaszczona przez Radnego Daniela Lipeckiego. Radny odmówił przekazania domeny 

Zarządowi Dzielnicy. Przewodnicząca Zarządu odczytała treść pisma dostarczonego Radnemu 

Danielowi Lipeckiego. Poprosiła o załączenie treści pisma do protokołu z obrad. Radny Krystian Kłos 

zaproponował opublikowanie treści pisma do wiadomości publicznej na stronie internetowej i profilu 

Rady Dzielnicy. Radny Kazimierz Glinkowski zobowiązał się, że podejmie ostatnią próbę kontaktu z 

Radnym Danielem Lipeckim, a jeśli Radny podtrzyma swoją decyzję o nie przekazaniu domeny Zarząd 

podejmie się wykupienia nowej domeny. 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała o konsekwencjach finansowych i wizerunkowych działań 

Radnego Lipeckiego. 

 

Ad. 3 Wykaz uwag i problemów dzielnicy Wrzeszcz Dolny do Planu Działań Straży Miejskiej 

w Gdańsku. Ocena pracy Straży Miejskiej we Wrzeszczu Dolnym. 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy, przedstawiła wykaz uwag i problemów, którymi Straż Miejska 

powinna się zająć w kolejnym roku.  

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła propozycję projektu uchwały dotyczącej opinii Rady Dzielnicy 

dotyczącej pracy Straży Miejskiej. Projekt uchwały zostanie przesłany Radnym z prośbą o komentarz i 

uzupełnienie. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie na jednej z kolejnych sesji Rady.  

 

Ad. 4 Ustalenie zasad prowadzenia dyżurów RDWD. 

Odbyła się dyskusja dotycząca zmniejszenia liczby dyżurów stacjonarnych. Halina Królczyk 

zaproponowała zmniejszenie liczby dyżurów do 1 tygodniowo. Roger Jackowski zaproponował 

zmniejszenie liczby dyżurów do 2 w miesiącu.  

Halina Królczyk złożyła wniosek o poddanie pod głosowanie zmniejszenie liczby dyżurów do 1 w 

tygodniu. 11 radnych było za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się. Pozostali Radni nie wzięli udziału w 

głosowaniu. 



Przewodnicząca Zarządu przedstawiła w imieniu Zarządu propozycję zmian w organizacji pracy 

Radnych w zakresie obsługi zgłoszeń mieszkańców i wprowadzenia podziału dzielnicy na rejony z 

przypisaniem dla każdego z nich Radnych odpowiedzialnych za kontakt z mieszkańcami. 

Zaproponowała również, aby radni podali do siebie nr telefonów, aby ułatwić kontakt z mieszkańcami. 

Część radnych odmówiła. 

Ad. 5 Wolne wnioski. 

Radny Jerzy Turek zwrócił się z prośbą o informację w jaki sposób można reagować na zgłoszenia 

mieszkańców dotyczące różnych problemów na terenie dzielnicy. Pytanie dotyczyło głównie tego, czy 

jako Radny może sam wysyłać pisma do odpowiednich służb i instytucji miejskich. Halina Królczyk 

odpowiedziała, że każdy Radny ma możliwość kierowania takich pism we własnym imieniu.  

Radny Roger Jackowski zaapelował do wszystkich Radnych o wzmożenie działania. Wskazał, że jeśli 

chcemy, żeby Rada robiła więcej i działała sprawniej, musimy wszyscy zmobilizować się do działania.  

Radny Sławomir Kalwasiński wskazał konieczność aktualizacji informacji dotyczących Rady na stronie 

internetowej Rady Dzielnicy, bez podania konkretów. 

Radny Marcin Jarosz przedstawił prośbę Biura Rozwoju Gdańska o zaopiniowanie projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Hallera 201 w mieście Gdańsku. Radni zaproponowali negatywne 

zaopiniowanie uchwały oraz wniosek o rozszerzenie obszaru o którym mowa w uchwale BRG. 

Przewodnicząca Rady poddała pozytywne zaopiniowanie uchwały pod głosowanie. Za było 0 Radnych, 

przeciw 11, żaden Radny się nie wstrzymał, pozostali Radni nie wzięli udziału w głosowaniu. Opinia 

zostanie przesłana do BRMG wraz z uzasadnieniem. 

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Radnym za udział w sesji i zamknęła sesję.  

 

 

Protokół sporządził Kamil Tyburski 
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        Gdańsk, 22 września 2019 r. 

 

Halina Królczyk 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

ul. Manifestu Połanieckiego 36 

80-406 Gdańsk 

halina.krolczyk@wrzeszczdolny.pl 

 

 

         

Daniel Lipecki 

Radny Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

 

w dniu 5 stycznia 2016 r., działając w imieniu Rady Dzielnicy, pełniąc w tamtym czasie funkcję 

Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, po uzgodnieniu tego z ówczesnym Zarządem i 

zespołem IT powołanym do obsługi mediów elektronicznych Radyi, zarejestrował Pan domenę 

wrzeszczdolny.pl na potrzeby prowadzenia strony internetowej Rady.  

Według informacji dostępnych w portalu https://www.dns.pl/whois domena jest zarejestrowana 

u dostawcy  

H88 S.A. (dawniej Bright Group Sp. z o.o.) 

ul. Franklina Roosevelta 22 

60-829 Poznań 

Tel.: +48 17 78 50 555 

domeny@bright-group.pl 

W celu uporządkowania kwestii związanych z administrowaniem zasobami IT oraz 

zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania strony internetowej i skrzynek poczty 

elektronicznej Rady, obecny Zarząd chciałby przenieść domenę do innego dostawcy usług. 

Działania te są podyktowane wykonaniem uchwały nr II/10/2019 Rady Dzielnicy Wrzeszcz 

Dolny z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych.  

Zgodnie z podjętą przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny uchwałą budżetową na rok 2019, w 

ramach której Rada podjęła jednogłośnie decyzję o sfinansowaniu na kilka kolejnych lat 

domeny Rady (wrzeszczdolny.pl) i hostingu, Zarząd Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zwraca się do 

Pana o udostępnienie kodu cesji domeny wrzeszczdolny.pl Kod ten jest możliwy do uzyskania 

w panelu administracyjnym dostawcy, u którego zarejestrowana jest obecnie wskazana 

domena. Prosimy o jego wygenerowanie i przekazanie niezwłocznie. W przypadku 

występowania dodatkowych procedur cesji domeny u obecnego dostawcy proszę o 

mailto:halina.krolczyk@wrzeszczdolny.pl
http://wrzeszczdolny.pl/
https://www.dns.pl/whois
https://www.google.com/maps/search/ul.+Franklina+Roosevelta+22+60-829+Pozna%C5%84?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/ul.+Franklina+Roosevelta+22+60-829+Pozna%C5%84?entry=gmail&source=g
mailto:domeny@bright-group.pl


 

Strona 2 z 4 
 

przekazanie informacji jakie kroki powinniśmy podjąć, aby właściwie przeprowadzić ten 

proces.  

W dniu 18 września b.r., w imieniu Zarządu Dzielnicy, zwrócił się do Pana z taką samą prośbą 

Radny Kamil Tyburski, któremu obecny Zarząd powierzył funkcję koordynatora zasobów IT 

Rady Dzielnicy. 

Z dużym zaskoczeniem odebraliśmy informację, że odmawia Pan współpracy w ramach cesji 

domeny Rady Dzielnicy i uznaje ją Pan za swoją prywatną domenę. (mail z odpowiedzią do 

Kamila Tyburskiego w dniu 19.09.2019 r. „Cześć, Tak zarejestrowałem domenę, ale tu 

poprawka, Na potrzeby własne, tak jak kilka innych domen a Radzie dzielnicy udostepniłem i 

opłacałem i opłacam z własnych składek. Wcześniejszy adres strony internetowej był 

wrzeszczdolny.blogspot.pl Na ten moment nie przewiduje oddania praw do domeny 

zarzadowi, ale użyczam na warunkach takich jak obecnie.”).  

Jest to stanowisko zaskakujące zarówno dla obecnego, jak i poprzedniego Zarządu Dzielnicy, 

a także dla członków zespołu IT do spraw obsługi mediów elektronicznych, którzy uczestniczyli 

w procesie zmiany domeny Rady w poprzedniej kadencji, w budowaniu strony www pod 

adresem domeny wrzeszczdony.pl oraz w opłacaniu tej domeny. 

Pragnę przypomnieć, że domena wrzeszczdolny.pl została zarejestrowana na wniosek 

ówczesnego Zarządu RDWD z powodu braku możliwości dalszego rozwoju poprzedniej 

domeny Rady. 

Jedynym celem rejestracji tej domeny było prowadzenie strony www Rady Dzielnicy. Nigdy ta 

strona nie była wykorzystywana do celów innych niż komunikacja Rady Dzielnicy Wrzeszcz 

Dolny z mieszkańcami. Potwierdzają to wszyscy członkowie ówczesnego zespołu IT RDWD. 

Nazwa domeny została uzgodniona i wymyślona przez cały zespół ds. obsługi mediów 

elektronicznych w poprzedniej kadencji. 

Domena została zarejestrowana przez jednego z członków zespołu, czyli przez Radnego 

Daniela Lipeckiego, tylko i wyłącznie z jednego powodu – domenę można zarejestrować na 

osobę prywatną lub firmę. Rada Dzielnicy nie posiada osobowości prawnej, nie jest też firmą, 

więc jedynym sposobem było zarejestrowanie domeny na jednego z Radnych (w tym wypadku 

Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i członka zespołu IT – Daniela Lipeckiego). 

Wszyscy członkowie ówczesnego zespołu IT potwierdzają takie fakty. Domena 

wrzeszczdolny.pl nigdy nie była rejestrowana, a także nie była wykorzystywana do celów 

prywatnych Daniela Lipeckiego, ani żadnego innego Radnego. 

Nie jest prawdą, że domena była opłacana tylko przez Daniela Lipeckiego. W latach 2017 i 

2018 koszty domeny i hostingu były ponoszone wspólnie przez Krystiana Kłosa (50 zł rocznie) 

i Daniela Lipeckiego (25 zł). Powodem takiego sposobu finansowania była decyzja członków 

Zarządu o pokryciu kosztów funkcjonowania strony www RDWD (wrzeszczdolny.pl) z diet 

przysługujących Przewodniczącemu Zarządu i jego Zastępcy, jako że budżet rady dzielnicy w 

kadencji 2014-2018 nie przewidywał możliwości finansowania domeny i hostingu dla strony 

www Rady. 

Jedynymi osobami, które zajmowały się prowadzeniem strony RDWD na domenie 

wrzeszczdolny.pl byli: 

- Radna Olga Budzanowska, która wykupiła serwer i zainstalowała CMS Wordpress – system 

do zarządzania treścią 
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- i Radny Daniel Sokalski, który był administratorem strony (tworzył i publikował treści 

dotyczące funkcjonowania Rady). 

Żadne z działań na stronie www RDWD na domenie wrzeszczdolny.pl nie były realizowane 

przez Radnego Daniela Lipeckiego. 

Wszystkie powyższe fakty świadczą o tym, że domena wrzeszczdolny.pl nigdy nie była ani 

zakładana ani wykorzystywana jako domena prywatna Daniela Lipeckiego, a fakt jej rejestracji 

i prawnej własności wynikał wyłącznie z ograniczeń dotyczących braku osobowości prawnej i 

możliwości zawierania umów handlowych przez Radę Dzielnicy. Była to dżentelmeńska 

umowa między Zarządem RDWD, zespołem IT i całą Radą Dzielnicy. 

Apeluję więc do uczciwości i poczucia lojalności Radnego wobec całej Rady Dzielnicy, 

zwracając się o zaniechanie działań, których efektem będą dodatkowe koszty konieczne do 

poniesienia z budżetu Rady Dzielnicy i szkody na wizerunku całej Rady. 

Uczestnicząc w sesji budżetowej RDWD, a także będąc wcześniej poinformowanym zgodnie 

ze Statutem Rady Dzielnicy o działaniach Rady planowanych do realizacji, które mają być 

sfinansowane z budżetu RDWD w 2019 r., Radny Daniel Lipecki wiedział, że Rada 

przeznaczyła środki na opłacenie kosztów utrzymania domeny wrzeszczdolny.pl i hostingu (w 

wysokości 500 zł) oraz, że z budżetu Rady zakupione zostaną artykuły promocyjne w postaci 

namiotu, rollupu i bannera Rady, które zawierają nazwę domeny wrzeszczdolny.pl (3000 zł). 

W przypadku podtrzymania decyzji o nieprzekazaniu domeny obecnemu Zarządowi 

reprezentującemu Radę Dzielnicy, wszystkie powyższe wydatki Rada dzielnicy będzie musiała 

powielić w roku kolejnym, a wyposażenie Rady (namiot, banner, rollup) trzeba będzie jeszcze 

raz zaprojektować i zakupić, uwzględniając konieczność zmiany domeny na inną, którą będzie 

mógł administrować wybrany w demokratycznych wyborach Zarząd Dzielnicy i która będzie 

mogła być opłacona z budżetu RDWD. Nie ma bowiem możliwości opłacania z budżetu RDWD 

domen, które są wykorzystywane przez prywatne osoby. Opłata za domenę i hosting, zgodnie 

z zasadami finansowania Miasta Gdańska, będzie dokonana przelewem ze środków Urzędu 

Miasta, a odbiorcą usługi będzie Gmina Miasta Gdańska. 

Ponadto, wszystkie wizytówki, za które zapłacili z własnych środków członkowie Zarządu i 

Prezydium Rady, również będą musiały zostać wymienione. Oznacza to dodatkowe koszty 

pokrywane z prywatnej kieszeni Radnych i będzie stanowić utrudnienie ich działań 

prowadzonych społecznie na rzecz naszej dzielnicy. 

Ponadto wszystkie adresy skrzynek mailowych Rady Dzielnicy na domenie wrzeszczdolny.pl 

staną się bezużyteczne i konieczna będzie ich zmiana we wszystkich kanałach komunikacji z 

mieszkańcami oraz na materiałach informacyjnych i promocyjnych Rady. 

W związku z powyższymi konsekwencjami zawłaszczenia domeny RDWD, będzie to oznaczać 

działanie na szkodę Rady Dzielnicy. 

Zarząd Dzielnicy bardzo krytycznie ocenia również aktualne działania Radnego Daniela 

Lipeckiego, polegające na blokowaniu (poprzez rejestrację) domen pokrewnych (np. 

www.radawrzeszczdolny.pl), które mogłyby stanowić alternatywę dla domeny 

wrzeszczdolny.pl uznanej przez Radnego Lipeckiego za "swoją prywatną domenę". 
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Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty, apeluję do Radnego Daniela Lipeckiego o 

zaprzestanie zawłaszczania domeny www.wrzeszczdolny.pl i niezwłoczne przekazanie 

kodu cesji i umożliwienie przeniesienia domeny przez obecny Zarząd Dzielnicy Wrzeszcz 

Dolny do innego operatora oraz opłacenie kosztów domeny i hostingu z budżetu Rady 

Dzielnicy finansowanego ze środków Miasta Gdańska. 

 

Za Zarząd Dzielnicy 

 

 

 

 

 

 

 

i W skład zespołu IT wchodzili: Krystian Kłos – Przewodniczący Zarządu, Olga Budzanowska – Radna, Daniel 
Sokalski – Radny, Daniel Lipecki – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Halina Królczyk – Radna, Aleksandra 
Kulma – Członek Zarządu 

 


