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        Gdańsk, 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE  

ZARZĄDU DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY  

ZA ROK 2019 

 
 

Zarząd Dzielnicy Wrzeszcz Dolny III kadencji został powołany 11 kwietnia 2019 r. w składzie: 

• Halina Królczyk – Przewodnicząca Zarządu 

• Marcin Jarosz – Zastępca Przewodniczącej Zarządu 

• Roger Jackowski – Członek Zarządu 

Zarząd i radni Dzielnicy realizowali wydatkowanie środków finansowych będących w 

dyspozycji Rady Dzielnicy w kwocie 267 576 zł w następującym zakresie przedmiotowym: 

1. Zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż 

urządzeń małej architektury i drobne inwestycje  59 000,00 zł 

2. Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców 

dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych 89 380,00 zł 

3. Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny – wykup hostingu i 

domeny. 500,00 zł 

Rada Dzielnicy zadecydowała 21 listopada 2019 r. o utworzeniu rezerwy na cele inwestycyjne 

na rok 2020 w kwocie 118 696,00 zł. 

Środki z budżetu dzielnicy zostały przeznaczone i wydatkowane zgodnie z dyspozycją Rady 

na następujące projekty: 

Projekty integracyjne, edukacyjne i spacer po Dolnym Wrzeszczu dla 
dzieci w Bibliotece pod Kotem i Myszą 

           4 000,00 zł  

Muzyka w Parku Kuźniczki i tradycyjne spotkanie bożonarodzeniowe            8 000,00 zł  

Warsztaty perkusyjno-hałasowo-głosowo-terapeutyczne dla 
mieszkańców  

           3 000,00 zł  

Projekty edukacyjne i integracyjne w Bibliotece Kolonia            5 000,00 zł  

Strona www Rady Dzielnicy (zakup domeny + hostingu)               500,00 zł  

Przygotowanie dokumentacji dla progów sinusoidalnych 
(Mickiewicza/O'Rourke i Kościuszki) 

         14 400,00 zł  

Zieleń i modernizacja małej architektury przy budynku z siedzibą 
RDWD i Biblioteką Kolonia (projekt jest w toku) 

         19 600,00 zł  

Mała architektura w Dolnym Wrzeszczu (ławki)          13 000,00 zł  

Projekty społeczne dla seniorów z Koła Emerytów i Rencistów nr 7 
(Winda) 

           1 200,00 zł  
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Projekty społeczne dla seniorów (wycieczka integracyjna dla klubów 
Seniora Rajska Panorama i Winda ) 

           3 000,00 zł  

Projekty społeczne dla seniorów z Klubu Seniora Rajska Panorama            1 700,00 zł  

Projekt "Jestem z Wrzeszcza" - fotokolaż mieszkańców Dolnego 
Wrzeszcza (Cafe Albert) 

           6 000,00 zł  

Disco dance - zajęcia taneczne dla mieszkańców (Fundacja 
Generacja) 

           3 000,00 zł  

Festyn rodzinny na Farmacji (RDWD i Akcja Katolicka Parafii Sw. 
Krzyża) 

           7 903,00 zł  

Spotkania integracyjne dla mieszkańców                500,00 zł  

Warsztaty dla mieszkańców "Miejscy Przyrodnicy - bioróżnorodność" 
(Fundacja Generacja) 

           4 640,00 zł  

Dofinansowanie do treningów dla dzieci z dzielnicy w Szkole 
Podstawowej 49 "Zwinny twardziel"  

           6 000,00 zł  

Warsztaty dla młodzieży i rodziców w Szkole Podstawowej 24 - 
"Rozwiązywanie konfliktów"  

         14 040,00 zł  

Międzykulturowe warsztaty kulinarne dla mieszkańców- 
Wielokulturowa Kuchnia Społeczna (Fundacja Generacja) 

           9 000,00 zł  

"Zupa we Wrzeszczu" dla potrzebujących mieszkańców 
(Duszpasterstwo Akademickie WINNICA) 

           5 000,00 zł  

Dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych i urządzeń 
rekreacyjnych dla X LO 

           6 000,00 zł  

Cykl 2 spacerów po Dolnym Wrzeszczu we współpracy z grupą 
wrzeszczy.pl 

           1 300,00 zł  

Spotkania integracyjne dla mieszkańców                 97,00 zł  

Budowa ścieżki do przystanku Legionów          12 000,00 zł  

Rezerwa inwestycyjna na rok 2020        118 696,00 zł  

 

Część środków została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę dzielnicy i ławki. 

Pozostałe fundusze zostały wydatkowane na festyny, spotkania integracyjne, koncerty, 

spartakiady, wędrówki z przewodnikiem, spotkania autorskie, a także wsparcie działań 

kulturalnych i oświatowych organizowanych przez szkoły, biblioteki oraz kluby seniora. 

Wszystkie te aktywności były powszechnie dostępne dla mieszkańców dzielnicy. 

W zakresie realizacji poszczególnych zapisów uchwały budżetowej, a także przedsięwzięć 

podejmowanych na rzecz Dzielnicy, Zarząd współpracował ze stowarzyszeniami, fundacjami, 

lokalnymi bibliotekami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, miejscowymi 

parafiami oraz grupami mieszkańców. 

Zarząd Dzielnicy opiniował również szereg wniosków wpływających do Rady z 

poszczególnych jednostek Miasta Gdańska (m.in. GZDiZ, DRMG, BRG, GIWK, Gdańskie 

Wody) oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Teren Gedania 

na ul. Hallera). 

Zarząd Dzielnicy inicjował również szereg działań mających na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców dzielnicy oraz ich bezpieczeństwa, w tym m.in.: 

• Wniosek o ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Kościuszki i 

Mickiewicza, 
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• Wniosek o zapewnienie ogólnodostępnych słupów ogłoszeniowych dla mieszkańców 

(wniosek został odrzucony przez GZDiZ), 

• Wniosek o intensyfikację działań Miasta Gdańska zmierzających do zabezpieczenia 

terenów zlokalizowanych we Wrzeszczu Dolnym przed zalania i podtopieniami w 

wyniku corocznych spiętrzeń wody na Potoku Strzyży, 

• Wnioski w sprawie budowy ogólnodostępnego basenu we Wrzeszczu Dolnym, 

• Wnioski w zakresie uspokojenia ruchu na ul. Hallera. 

Na wniosek Zarządu Dzielnicy, w ramach środków przeznaczonych przez Radę Dzielnicy na 

działania inwestycyjne, wybudowana została ścieżka łącząca ciąg spacerowy z przystankiem 

tramwajowym na pl. Komorowskiego.  

Zarząd Dzielnicy podjął decyzję, po konsultacji z Radą, o zmianie domeny www Rady Dzielnicy 

na www.wrzeszczdolny.org w związku z zawłaszczeniem dotychczasowej domeny przez 

Radnego Daniela Lipeckiego. 

Zarząd, wraz z powołanym do tego Zespołem, kontaktował się z mieszkańcami dzielnicy 

prowadząc: stronę internetową rady www.wrzeszczdolny.org (wcześniej 

www.wrzeszczdolny.pl ), profil społecznościowy RDWD na facebooku oraz zamieszczając 

informacje w gablotach informacyjnych zlokalizowanych w dzielnicy (na wniosek Zarządu 

zamontowana została dodatkowa gablota na ul. Hallera przy Biedronce). 

Na wniosek Zarządu Dzielnicy przeprowadzony został remont siedziby Rady. 

Zarząd omawiał projekty uchwał, sposoby realizacji podjętych uchwał, bieżące działania Rady 

i Zarządu na posiedzeniach Zarządu. W spotkaniach Zarządu uczestniczyli Przewodnicząca 

Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i inni radni zainteresowani omawianymi tematami. 

Pomiędzy posiedzeniami prowadzone były wzmożone prace, spotkania z mieszkańcami, 

rozmowy mające na celu jak najlepsze reprezentowanie mieszkańców naszej dzielnicy wobec 

Miasta oraz rzetelne wykonywanie uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy na sesjach. 

Zarząd Dzielnicy zajmował się również zgłaszaniem i monitorowaniem realizacji bieżących 

interwencji zgłaszanych przez mieszkańców dot. utrzymania zieleni, czystości w dzielnicy, 

infrastruktury – w ramach współpracy z Gdańskim Centrum Kontaktu. 

Przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy uczestniczyli w szeregu uroczystości historycznych 

i jubileuszowych na terenie dzielnicy oraz organizowanych przez Miasto Gdańsk. 

Zarząd i Prezydium Rady zorganizowały spotkanie bożonarodzeniowe, na które zaproszone 

zostały instytucje, organizacje i osoby współpracujące z Radą na rzecz mieszkańców 

dzielnicy. 

Wobec tego, że znaczącą i wymagającą szczególnej troski grupą mieszkańców dzielnicy są 

emeryci i renciści, a także osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, Zarząd 

intensywnie współpracował z grupami seniorów spotykających się i działających we 

Wrzeszczu Dolnym oraz z Dziennym Domem Pomocy działającym na ul. Wajdeloty (Fundacja 

„I Ty możesz wszystko”). 

Zarząd pozostawał również w stałym kontakcie ze Strażą Miejską (prowadzone są wspólne 

dyżury radnych i Strażników Miejskich w siedzibie Rady), Policją, MOPR, GZDiZ, DRMG, 

BRG, BRMG, Gdańskimi Nieruchomościami, GIWK i Gdańskimi Wodami.  

http://www.wrzeszczdolny.org/
http://www.wrzeszczdolny.org/
http://www.wrzeszczdolny.pl/
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Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli również w comiesięcznych Kolegiach organizowanych 

przez Urząd Miasta Gdańska oraz w spotkaniach dla rad dzielnic organizowanych przez 

GZDiZ. 

 

 

Opracowała: 

 


