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        Gdańsk, 25 kwietnia 2021 r. 

 

SPRAWOZDANIE 
ZARZĄDU DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY 

ZA ROK 2020 

 
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  
 
Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 31.01.2020 roku Nr XI/17/2020,Zarząd i Radni Dzielnicy 
realizowali wydatkowanie środków finansowych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy w 
kwocie 263 928,00 zł w następującym zakresie przedmiotowym: 
 
1. Zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń 
małej architektury i drobne inwestycje 161300,00 zł 
 
2. Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców 
dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych 102628,00 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: 

1 Integracja społeczności Wrzeszcza Dolnego poprzez działalność kulturalno- edukacyjną 
Biblioteki Kolonia 

6 000 zł 

2 Integracja społeczności Wrzeszcza Dolnego poprzez działalność kulturalno- edukacyjną 
Biblioteki pod kotem i myszą: 
-Spacery dla rodzin po Wrzeszczu Dolnym połączone z grą miejską i warsztatami 
-Teatrzyki dla najmłodszych w Bibliotece pod Kotem i Myszą 
-Dzierganie zawsze modne 

6 000 zł 

3 Integracja społeczności lokalnej z okazji jubileuszu 30-lecia Dziennego Domu Pomocy 
„Wajdeloty” 

  5 500 zł 

4 Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2020 – GP Wrzeszcz Dolny 10 000 zł 

5 Minipark wzdłuż ścieżki spacerowej Legionów-Chrobrego 32 000 zł 

6 Fundusz okolicznościowy RDWD   1 500 zł 

7 Olimpiada „Małe Tokio” – dolnowrzeszczańskie zawody sportowe dla dzieci w wieku 
szkolnym w SP 52 

  4 000 zł 

8 Miejscy Przyrodnicy – EkoWrzeszcz Dolny – zajęcia przyrodnicze dla dzieci i dorosłych   3 600 zł 

9 Wielokulturowa Kuchnia Społeczna – dzielnicowe spotkania integracyjne   5 228 zł 

10 Zdrowy i sprawny przedszkolak – dzielnicowe zawody sportowe dla dzieci przedszkolnych 
w SP 52 

  1 500 zł 

11 Poduszka zwalniająca na ul. Kochanowskiego (między Mickiewicza i Reja)   5 000 zł 

12 Ławka przy chodniku ul. Baczyńskiego 8D   2 300 zł 

13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza (zieleniec) 18 000 zł 

14 75 lat II Liceum Ogólnokształcącego na terenie Dolnego Wrzeszcza – wystawa o historii 
liceum 

10 000 zł 

15 Inwestycja „Ciąg zrównoważonej mobilności” na trasie Wrzeszcz PKP – Stadion Energa 
w Gdańsku Letnicy – etap I – opracowanie dokumentacji koncepcyjnej 

  8 000 zł 
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16 Festyn rodzinny na Farmacji   7 000 zł 

17 Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia 5 000 zł 

18 Fundusz organizacyjny – zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń integracyjnych, 
sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i innych na terenie dzielnicy 

  6 500 zł 

19 Inwestycja – rewitalizacja i przebudowa terenu podwórza w kwartale ul. Mickiewicza, 
Chrobrego, Zbyszka z Bogdańca, Wenedy – etap I – opracowanie projektu koncepcyjnego 
metodą partycypacji społecznej 

  8 000 zł 

20 Festyn rodzinny przy SP 49   3 500 zł 

21 Zieleń przy siedzibie RDWD i Bibliotece Kolonia – kontynuacja 10 000 zł  

22 Mała architektura we Wrzeszczu Dolnym (słupki, stojaki rowerowe itp.) 60 000 zł 

23 Dolnowrzeszczański Przejazd Rowerowy 15 000 zł 

24 Kompostujemy bio-odpady – dzielnicowa akcja edukacji ekologicznej   4 000 zł 

25 Bezpłatne tablice i słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Dolnym 18 000 zł 

26 Wycieczka krajoznawczo-integracyjna dla osób z dzielnicowych klubów seniora (Rajska 
Panorama i Winda) 

  4 000 zł 

27 Spotkanie integracyjne dla seniorów z okazji 10-lecia klubu seniora Rajska Panorama   1 000 zł 

28 Spotkanie integracyjne dla seniorów w klubie Winda      300 zł 

29 Harpuś – dzielnicowa impreza na orientację we Wrzeszczu Dolnym    3000 zł 

 RAZEM 263 928,00zł 

 

Budżet dzielnicy został ustalony w oparciu o propozycje mieszkańców zebrane w toku 

konsultacji przeprowadzonych przez Zarząd Dzielnicy. 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, na sesji XIII dnia 19.05.2020 roku na wniosek 

zarządu, radni podjęli uchwałę korygującą budżet. Większość projektów z tzw. puli  na  

działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców 

dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych nie mogło się odbyć ze względów 

bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego radni zadecydowali o zmniejszeniu kwoty 102 628 zł 

do kwoty 52 900 zł. 

Jednak zarząd i radni nie chcieli całkowicie zaniechać możliwości finansowania ww. projektów, 

gdyż był to początek roku a sytuacja pandemiczna nie była jednoznaczna. Dlatego tylko część 

środków finansowych z puli na  działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, 

integracji mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych została 

przeniesiona na zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i 

montaż urządzeń małej architektury i drobne inwestycje. 

W dalszym ciągu pogarszająca się sytuacja pandemiczna w kraju i wynikające z tego 

obostrzenia oraz znikome szanse realizacji projektów, spowodowały, że na wniosek Zarządu 

Dzielnicy podczas XIV sesji dnia 7.09.2020 roku, radni podjęli uchwałę w której większość 

środków w kwocie 258 958 zł zostało przekazane na realizację projektów, zagospodarowanie, 

porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury i 

drobne inwestycje, a tylko 5 000 zł na działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, 

rekreacji, integracji mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych. 

Ostatecznie na sesji XVII w dniu 18.12.2020 roku radni na wniosek zarządu skorygowali i 

uchwali  budżet w kwocie 164 485 zł na projekty z puli zagospodarowanie, porządkowanie 

terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury i drobne inwestycje 

oraz 2 000 zł na projekty z puli na działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, 

integracji mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych. 

W związku z opóźnieniami w procedurach przetargowych realizowanych przez miejskie 

jednostki oraz problemy wynikające z braku chętnych do realizacji projektów będących 

przedmiotem przetargów, Radni Dzielnicy Wrzeszcz Dolny musieli uchwalić rezerwę w kwocie 

97 443 zł, która będzie do dyspozycji rady dzielnicy w nowym roku budżetowym 2021.   
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W zakresie realizacji poszczególnych zapisów uchwały budżetowej, a także przedsięwzięć 
podejmowanych na rzecz Dzielnicy, Zarząd współpracował z m.in. GZDiZ, DRMG, GN oraz 
WRS. 
 
Ostatecznie Zarząd dzielnicy, we współpracy z jednostkami Miasta, zrealizował następujące 
projekty: 

• Poduszka zwalniająca na ul. Kochanowskiego (między Mickiewicza i Reja) 

• Ławka przy chodniku ul. Baczyńskiego 8D 

• Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza 
(zieleniec) – wykonanie projektu zostało przełożone przez Gdańskie Nieruchomości na 
rok 2021 

• Mała architektura we Wrzeszczu Dolnym – montaż stojaków rowerowych i słupków 
zabezpieczających przed nielegalnym parkowaniem 

• Wsparcie dla działań edukacyjnych dla XLOD(mural+stojaki ekspozycyjne) 

• Minipark wzdłuż ścieżki spacerowej Legionów-Chrobrego – opracowanie projektu i 
wykonanie nasadzeń oraz montaż ławek. 

 
Zaplanowana do realizacji ze środków budżetu dzielnicy budowa wybiegu dla psów na Pl. 
Baczyńskiego nie doszła do skutku z powodów leżących po stronie jednostki odpowiedzialnej 
za wybór wykonawcy (DRMG). 
 
Zaplanowane do realizacji dwa progi sinusoidalne na ulicy Lilli Wenedy nie zostały wykonane 
z powodu braku chętnych wykonawców, pomimo przeprowadzanych procedur. 
 
Zarząd Dzielnicy opiniował również wnioski wpływających do Rady z poszczególnych 
jednostek Miasta Gdańska,m.in. GZDiZ, DRMG, BRG, oraz projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, teren al. Hallera i al. Płażyńskiego oraz tereny przy ul. 
Wajdeloty i ul. Grażyny. 
 
Zarząd Dzielnicy inicjował również szereg działań mających na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców dzielnicy oraz ich bezpieczeństwa, w tym m.in.: 

• propozycja utworzenia międzydzielnicowego autobusu, łączącego dzielnicę Wrzeszcz 
Dolny ,Wrzeszcz Górny, Letnicę i Nowy Port, 

• uchwała w sprawie nadanie skwerowi na rogu ul. Wajdeloty imienia Piotra 
Dwojackiego, 

• konsultacje w sprawie zmiany przebiegu trasy linii autobusu nr 127, 

• uchwała w sprawie wniosków Dzielnicy Wrzeszcz Dolny do ujęcia w Bazie Priorytetów 
Inwestycyjnych Miasta Gdańska, 

• uchwała w sprawie określenia zadań priorytetowych dla dzielnicy z wnioskiem o ujęcie 
w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,  

• uchwała w sprawie rozpoczęcia wprowadzenia procedury strefy poboru opłat na 
terenie dzielnicy (SPO). 

 
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.  
 
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.  
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Przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy uczestniczyli w uroczystościach historycznych i 
jubileuszowych na terenie dzielnicy oraz organizowanych przez Miasto Gdańsk.  
 
W dniach 25.11.2020 r. do 20.12.2020 r. Zarząd Dzielnicy przeprowadził konsultacje budżetu 
dzielnicy na rok 2021. 
 
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli również w comiesięcznych Kolegiach 
Przewodniczących Zarządów organizowanych przez Urząd Miasta Gdańska oraz w 
spotkaniach dla rad dzielnic organizowanych przez GZDiZ. 
 
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli także w pracach Komisji doraźnej ds. reformy jednostek 
pomocniczych powołanej przy Radzie Miasta Gdańska. 
 
Zarząd, wraz z powołanym do tego Zespołem, kontaktował się z mieszkańcami dzielnicy 
prowadząc: stronę internetową rady www.wrzeszczdolny.org, profil społecznościowy RDWD 
na Facebooku oraz zamieszczając informacje w gablotach informacyjnych zlokalizowanych w 
dzielnicy. 
 
Zarząd Dzielnicy na bieżąco współpracował ze Strażą Miejską w Gdańsku w zakresie 
interwencji dot. porządku w dzielnicy i bezpieczeństwa mieszkańców. Niestety ze względu na 
sytuację epidemiczną nie było możliwości prowadzenia wspólnych dyżurów ze Strażą Miejską 
w siedzibie Rady Dzielnicy. 
 
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. 
 
 
 

 

http://www.wrzeszczdolny.org/

