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Protokół  

X Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

z dnia 17 stycznia 2020 odbytej w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 w Gdańsku. 

Z 21 radnych w sesji uczestniczyło 15 (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  

Porządek obrad 

1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 

2. Uchwała zawierająca opinię Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie propozycji zmiany trasy 

autobusu 127. 

3. Uchwała budżetowa Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2020. 

4. Dyżury i sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Przebieg sesji 

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

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy wniosła o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego Uchwały 

zawierającej opinię Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie propozycji zmiany trasy autobusu 127 

z powodu nieścisłości jakie pojawiły się w toku analizy sytuacji. Rada przyjęła porządek obrad 13 głosami za, 

0 przeciw, 1 wstrzymujący. Jeden z Radnych nie oddał głosu. Następnie Rada przeszła do realizacji porządku 

obrad. 

Ad. 2 Punkt wycofany z porządku obrad 

Ad. 3 Uchwała budżetowa Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2020. 

Przewodnicząca, po odczytaniu projektu uchwały budżetowej, otworzyła dyskusję. Głos zabrała 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy informując, że otrzymała z Biura Rady Miasta Gdańska informację 

o konieczności zmiany uchwały dotyczącej konsultacji budżetowych (uchwała nr 16/IX/2019). W uchwale 

wystąpił punkt niezgodny ze statutem Rady – ustalenie terminu konsultacji budżetowych leży 

w kompetencjach Rady, a ich termin musi zostać ustalony w formie uchwały. Przedmiotowa uchwała 

przeniosła to uprawnienie na Zarząd Dzielnicy. W związku z powyższym: uchwała nr 16/IX/2019 wymaga 

zmiany w formie kolejnej uchwały, którą Rada podejmie na najbliższej sesji; ustalony przez Zarząd termin 

konsultacji w dniach 19.12.2019 roku do 10.01.2020 roku pozostaje wiążący, a wszystkie przyjęte w ramach 

konsultacji projekty będą brane pod uwagę. Omówienie poszczególnych projektów i decyzja o ich 

sfinansowaniu z budżetu Dzielnicy odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Dzielnicy na które 

zostaną zaproszeni wszyscy Radni. 

Radni podjęli dyskusję na temat terminu konsultacji budżetowych w kolejnych latach. Wskazane zostało, że 

konsultacje powinny odbyć się wcześniej niż w połowie grudnia i powinny być wydłużone.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy wniosła o przystąpienie do głosowania nad uchwałą budżetową.  

Rada przyjęła uchwałę 13 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. 

Ad. 4 Dyżury i sprawy bieżące. 

Radni wpisali się na listę dyżurów. Ustalono również przywrócenie dyżurów w 2 poniedziałki 

miesiąca w godzinach 11-12.30. 

Ad. 5 Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca zamknęła obrady. 

 

Protokół sporządził Kamil Tyburski 


