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        Gdańsk, 30 kwietnia 2022 r. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY 
ZA ROK 2021 

 
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 19.01.2021 roku Nr  XVIII/29/21, Zarząd i Radni Dzielnicy 
realizowali wydatkowanie środków finansowych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy w 
kwocie 262 332,00 zł w następującym zakresie przedmiotowym: 
 
1. Zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń 
małej architektury i drobne inwestycje 205 500,00 zł 
 
2. Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców 
dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych 55 100,00 zł 
 
3. Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny - wykup hostingu 235,00 zł 
 
4. Rezerwa 1 497,00 zł 
 
Rada Dzielnicy zadecydowała także o przeznaczeniu środków z rezerwy inwestycyjnej z 2020 
r. w wysokości 97 443,00 zł na następujące przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury: 

1. Przebudowa i modernizacja terenów pod parki i tereny rekreacyjne w dzielnicy  
Wrzeszcz Dolny – 64 443,00 zł 

2. Program inwestycyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy 
Wrzeszcz Dolny – 33 000,00 zł. 

 
Budżet dzielnicy został ustalony w oparciu o propozycje mieszkańców zebrane w toku 
konsultacji przeprowadzonych przez Zarząd Dzielnicy. 
 
Środki z budżetu dzielnicy zostały przeznaczone i wydatkowane zgodnie z dyspozycją Rady 
na następujące projekty: 

Zadania Środki 
finansowe 

Muzyka w parku - cykl autorskich letnich koncertów plenerowych w Parku nad 
Strzyżą  

8 000 zł  

Wycieczka autokarowa dla seniorów z dzielnicy Wrzeszcz Dolny  4 900 zł  

Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora Rajska Panorama we Wrzeszczu Dolnym  1 200 zł  

Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny - wykup hostingu  235 zł  

Wsparcie działalności edukacyjno-kulturalnej w Bibliotece pod kotem i myszą  6 000 zł  

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

Festyn rodzinny dla dzieci na Farmacji  15 000 zł  

Dzielnicowa Impreza na Orientację HARPUŚ  4 000 zł  

Spotkania integracyjne dla mieszkańców  1 497 zł  

https://witkac.pl/#offer/view?id=280773
https://witkac.pl/#offer/view?id=280773
https://witkac.pl/#offer/view?id=282259
https://witkac.pl/#offer/view?id=282262
https://witkac.pl/#offer/view?id=283537
https://witkac.pl/#offer/view?id=284512
https://witkac.pl/#offer/view?id=286460
https://witkac.pl/#offer/view?id=288056
https://witkac.pl/#offer/view?id=288922
https://witkac.pl/#offer/view?id=289271
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Dosadzenie roślinności  na skwerze przy ul. Wajdeloty                                   
30 000 zł  

Zakup i montaż elementów małej architektury na ulicach Dolnego Wrzeszcza                                  
50 000 zł  

Utwardzenie ścieżki Baczyńskiego                                  
20 000 zł  

Suma                                
150 832 zł  

Rezerwa  111 500 zł 

Razem 262 332,00 zł 

 

Poniższe projekty nie zostały zrealizowane z powodu nie przeprowadzenia odpowiednich 

działań przez właściwe jednostki budżetowe Miasta (GZDiZ i Gdańskie Nieruchomości). 

Wrzeszcz Dolny - Miasto-Ogród cz. 1 Zielone Wnętrze Zabudowy                                          
-   zł  

Mini park Legionów - Chrobrego etap II - uzupełnienie zieleni i małej architektury                                          
-   zł  

"Zielone ściany Wrzeszcza Dolnego - cz. 1"                                          
-   zł  

 

GZDiZ odmówił także montażu lustra drogowego na ulicy Chrobrego 29-31 wnioskowanego 

przez mieszkańców. 

Planowane nasadzenia w postaci choinki na pl. Komorowskiego oraz nasadzeń na ulicy 

Wyspiańskiego zostały po uzgodnieniu ze zwycięzcą projektu w ramach Zielonego Budżetu 

Obywatelskiego sfinansowane z tamtego budżetu, co pozwoliło na pozostawienie środków w 

budżecie dzielnicy. 

Ostatecznie budżet został rozdysponowany na następujące działania: 

1. Zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń 
małej architektury i drobne inwestycje 100 000,00 zł 
 
2. Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców 
dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych 50 597,00 zł 
 
3. Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny - wykup hostingu 235,00 zł 
 
4. Rezerwa 111 500,00 zł. 
 
W ramach zadań przewidzianych do realizacji z rezerwy budżetowej z 2020 r. wykonane 
zostały: 
Azyl zwalniający (bez wnioskowanych progów zwalniających) na ulicy Chrobrego na 
wysokości wyjazdu z ul Dźwigowej. 
Progi zwalniające i azyl na ulicy Chrobrego przy wylocie z Lilli Wenedy został zaniechany ze 
względu na podjętą przez DRMG inwestycję w wyniesioną tarczę skrzyżowania. 
 
 

https://witkac.pl/#offer/view?id=269235
https://witkac.pl/#offer/view?id=287947
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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. 
 
Zaplanowana do realizacji ze środków budżetu dzielnicy budowa wybiegu dla psów na Pl. 
Baczyńskiego w końcu doszła do skutku i 8 grudnia 2021 r. projekt został odebrany. 
 
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. 
 
Zarząd omawiał projekty uchwał, sposoby realizacji podjętych uchwał, bieżące działania Rady 
i Zarządu na posiedzeniach Zarządu. W spotkaniach Zarządu uczestniczyła Przewodnicząca 
Rady.  
 
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 uroczystościach historycznych i 
jubileuszowych na terenie dzielnicy oraz organizowanych przez Miasto Gdańsk.  
 
W dniach 15.11.2021 r. do 20.12.2021 r. Zarząd Dzielnicy przeprowadził konsultacje budżetu 
dzielnicy na rok 2022. 
 
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli również w Kolegiach Przewodniczących Zarządów 
organizowanych przez Urząd Miasta Gdańska oraz w spotkaniach dla rad dzielnic 
organizowanych przez GZDiZ prowadzonych w formule zdalnej. 
 
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/

