Protokół
VIII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
z dnia 21 listopada 2019
odbytej w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 w Gdańsku
Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 14 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Porządek obrad
1. Uchwała w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dot. działalności Straży Miejskiej w
Gdańsku.
2. Uchwała korygująca budżet Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
3. Sprawy bieżące i zgłaszane przez Mieszkańców.

Przebieg sesji
Przewodnicząca otworzyła sesję, stwierdziła kworum i odczytała proponowany porządek
obrad. Nikt nie zgłosił zmian do porządku obrad. Rada przyjęła porządek obrad 11 głosami za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących. Następnie Rada przeszła do realizacji porządku obrad.
Ad. 1 Uchwała w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dot. działalności
Straży Miejskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie uchwały. Radni mieli czas na zapoznanie się
z uchwałą oraz opinią od momentu zwołania sesji. Radna Hanna Hubert zwróciła uwagę,
że do momentu przeniesienia siedziby Straży Miejskiej instytucja ta funkcjonowała w dzielnicy
sprawnie. Radny Sławomir Kalwasiński wyraził wątpliwość co do przedmiotowej uchwały wskazując
na zbyt ostry ton opinii dołączonej do uchwały oraz zadał pytanie, czy Zarząd spotkał się
z Komendantem Straży Miejskiej. Przewodnicząca Zarządy Dzielnicy odpowiedziała, że Straż Miejska
nie wyszła z inicjatywą takiego spotkania. Radna Aleksandra Kulma wskazała, że przedmiotowa
uchwała jest wynikiem próśb mieszkańców, którzy prosili Radę o interwencję i zwrócenie uwagi na
nieprawidłowo działającą Straż Miejską w Dzielnicy. Radny Tomasz Janiszewski wskazała, że
wielokrotnie był na spotkaniach ze Strażą Miejską z których nic nie wynikało. Jego zdaniem problemem
jest komendant tej instytucji, który nie wykazuje się aktywnością, a jedynie usprawiedliwia brak
działania. Radny Roger Jackowski wskazał na problem w reagowaniu na zgłoszenia lub braku
możliwości zgłoszenia interwencji, ze względu na notoryczne nieodbieranie telefonu przez Straż
Miejską. Radna Halina Królczyk wskazała, że żaden z Radnych nie wyszedł z inicjatywą spotkania
ze Strażą Miejską oraz wskazała, że na poprzedniej sesji uchwała wraz z opinią zostały odczytane i nikt
nie wniósł uwag. Radna Aleksandra Kulma wskazała, że żadne spotkania ze Strażą Miejską nie
doprowadziły do poprawy jakości funkcjonowania przedmiotowej Instytucji. Radny Roger Jackowski
wskazał, że każdy z Radnych może reprezentować siebie w każdej instytucji miejskiej. Wskazał też, że
Rada Dzielnicy jest organem pomocniczym i to instytucje miejskie powinny inicjować spotkania z Radą.
Radny Daniel Lipecki wniósł o odrzucenie opinii i przeprowadzenie najpierw spotkania ze Strażą
Miejską. Radny Sławomir Kalwasiński wyraził opinię, że opinia kładzie zbyt duży nacisk na źle
parkujących kierowców. Radny Roger Jackowski wskazał, że problem ten jest masowo zgłaszany przez
mieszkańców oraz pojawiał się najczęściej na Forum Mieszkańców na portalu Facebook.
Przewodnicząca przeszła do głosowania. Radni przyjęli uchwałę 9 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące.
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Ad. 2 Uchwała korygująca budżet Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Przewodnicząca poprosiła o odczytanie uchwały korygującej budżet Rady Dzielnicy Wrzeszcz
Dolny. Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy wskazała na problemy we współpracy z jednostkami
miejskimi przy realizacji projektów z budżetu Rady Dzielnicy. W związku z powyższym budżet Rady nie
może zostać wykorzystany w całości. Instytucje miejskie ze względu na zwiększenie budżetów Rad
Dzielnic i co za tym zwiększoną liczbą projektów, nie mogły zająć się realizacją wszystkich projektów
w związku z czym powstała konieczność utworzenia rezerwy budżetowej i przeniesienia środków
finansowych na przyszły rok. Radny Sławomir Kalwasiński wskazał, że istnieje ryzyko, że w przyszłym
roku miasto nie przekaże środków z rezerwy, ponieważ do tej pory nie została uchwalona przez Rade
Miasta uchwała dotycząca przekazania tych środków. Radna Halina Królczyk wskazała, że w przypadku
nieuchwalenia przez Radę Dzielnicy uchwały korygującej, niewykorzystane środki przepadną.
Przewodnicząca przeszła do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy przedstawiła stan realizacji projektów z Budżetu Rady Dzielnicy.
Ad. 3 Sprawy bieżące i zgłaszane przez Mieszkańców.
Radni omówili sprawy bieżące zgłaszane przez mieszkańców.
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Radnym za udział w sesji i zamknęła sesję.

Protokół sporządził Kamil Tyburski

2

