
Gdańsk, dnia 10 marca 2021 r. 

Protokół Nr XXVI/2021 sesji RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE,  
która odbyła się w dniu 10 marca 2021 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Początek obrad godz. 18:00 (porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 13 radnych. 
Nieobecni radni: Sylwia Dobrowolska, Dominika Ikonnikow (usprawiedliwiona), Jadwiga Kownacka, 
Jolanta Lipska, Marta Mężyk, Leszek Pochroń-Frankowski, Wojciech Rudnicki, Jadwiga 
Wojciechowska 

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) 

PUNKT 1 

SPRAWY REGULAMINOWE 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ELŻBIETA WORONIECKA 
Otworzyła, przeczytała listę obecności i przewodniczyła obradom sesji Rady Dzielnicy Śródmieście. 

PUNKT 2 

PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/59/2021 RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Z DNIA 10 MARCA 2021 R. W 
SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ RADY 

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA ROK 2021. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały nr XXVI/59/2021 Rady Dzielnicy Śródmieście z 
dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady 
Dzielnicy Śródmieście na rok 2021. Proszę Max o zabranie głosu. 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Dobrze. Ja nie będę może referował samej treści tej uchwały, ponieważ ustaliliśmy ją wszyscy razem 
wspólnie natomiast zreferuje treść ankiety konsultacyjnej tej uchwały, która zakończyła się dzisiaj o 
godzinie 16:00 dla tych, którzy nie mieli jeszcze szansy się z nią zapoznać. Wszyscy dostali ją na maila, 
dzisiaj przed sesją natomiast też jest widoczna na Państwa ekranach. Na ankietę odpowiedziało 57 
osób plus 5 osób spoza dzielnicy, których wyniki nie były brane pod uwagę. Była informacja na temat 
środków jakie dzielnica ma, czyli 282 120,00 zł na rok 2021, ale również też konsultowaliśmy tę 
uchwałę drugą, czyli o przyznanie środków dodatkowych z lat poprzednich. Tutaj też ta kwota była 
wymieniona, czyli 299 025,00 zł. Struktura płci respondentów, czyli 54% odpowiedzi kobiet, 46% 
mężczyzn odpowiedziało. Tutaj też jest wykres podziału wieku na Państwa ekranach. Najwięcej ankiet 
spłynęło z ulic Ogarnej, Długiej, Biskupiej, Powroźniczej, Szerokiej i ulicy Zaroślak. Tutaj jest też taka 
mapka, która przedstawia to wszystko graficznie. Informacja o budżecie dzielnicy była udostępniona 
na mediach społecznościowych, na tablicach informacyjnych, ale także na stronie 
gdansk.pl/srodmiescie. No i tutaj mamy wykres, który pokazuje, że 28 osób dowiedziało się o tej 
ankiecie z mediów społecznościowych, 13 od radnych bezpośrednio, 9 od strony internetowej 
gdansk.pl, 5 inne i 2 osoby z tablic informacyjnych. Następnie średnia ocena projektów na rok 2021 – 
to jest chyba najbardziej ciekawy wskaźnik. Tutaj są te projekty wszystkie wyliczone, nie będę 



wyczytywał ich pojedynczo, ale chciałbym po prostu powiedzieć jedną rzecz, która bardzo jasno się 
nasuwa, czyli, że 3 najwyżej ocenionych projektów były stricte twarde a takie półtwarde, czyli nie 
inwestycyjne, ale jakaś mała infrastruktura jak ławki, śmietniki, beczki są też wszystkie w top 10 prócz 
jednego. Wskazuje to jasny trend, że te twarde projekty są wyżej oceniane. Oczywiście wszystko 
zostało przesłane do Państwa więc lecę dalej. Tylko dla porównania załączyłem slajd z poprzedniej 
ankiety, która porównuje się do poprzedniego slajdu, że te tereny zielone (parki, skwery, drzewa, 
zielone pobocza, zieleńce) – mieszkańcy dali nam znać, że te projekty to największy priorytet. 
Odzwierciedleniem tego jest, że ta sama ocena jest widoczna w poprzednim slajdzie. Tyle z mojej 
strony – jeśli chodzi o samą uchwałę to znajduje się teraz na Państwa ekranach. Ten proponowany 
kształt uchwały jest niezmienny z tego, który był przedstawiony na poprzedniej sesji. Zarząd Dzielnicy 
podtrzymuje prośbę, aby Rada Dzielnicy podjęła tę uchwałę. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Czy są jakieś pytania związku z tą uchwałą lub wypowiedzią Maxa? Nie widzę więc możemy przejść do 
głosowania nad przyjęciem uchwały. 

za – 13 
przeciw – 0 

wstrzymało się – 0  

RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 
W głosowaniu przyjęła 

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Wynik głosowania stanowi załącznik 3 
do niniejszego protokołu). 

PUNKT 3 

PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/60/2021 RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Z DNIA 10 MARCA 2021 R. W 
SPRAWIE WNIOSKU O PRYZNANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROZWOJU INFRASTRUKTURY. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 
Przechodzimy w takim razie do następnej uchwały nr XXVI/60. Max proszę bardzo masz głos. 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 
Uchwała dotyczy dokładnie tej samej tematyki, ankieta także była ta sama. Treść uchwała jest 
niezmieniona od uchwały przedstawionej na ostatniej sesji. Zarząd prosi o podjęcie tej uchwały, która 
pojawiła się na Państwa ekranach. 

Radna – ANNA STAWSKA – Radna Dzielnicy Śródmieście 

Czy możesz powiedzieć jedno zdanie odnośnie tej uchwały? Muszę wiedzieć za czym głosujemy. 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Dobrze. Uchwała Nr XXVI/60/2021 Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie 
wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu 
rozwoju infrastruktury. Już tutaj tłumaczę, że jest to uchwała, w której wnioskujemy do Rady Miasta 
Gdańska o przyznanie nam dodatkowych środków, które nie wykorzystaliśmy w latach 2019 i 2020. 
W tym przypadku w wysokości 299 025,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z zakresu 
infrastruktury na projekt „Rewaloryzacja zieleńca przy ul. Stajennej”.  



Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Czy możemy przejść do głosowania? W takim razie zaczynamy. 

za – 13 
przeciw – 0 

wstrzymało się – 0  

RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 
W głosowaniu przyjęła 

Uchwała nr XXVI/60/2021 przeszła jednogłośnie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Wynik 
głosowania stanowi załącznik 4 do niniejszego protokołu). 

PUNKT 4 

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Kolejny punkt to wolne wnioski i oświadczenia. Czy ktoś ma jakiś wolny wniosek? Słucham. 

Radny – ZBIGNIEW JACYKOWSKI – Radny Dzielnicy Śródmieście 

Oczywiście. Najpierw mam wolny wniosek. Chciałbym podziękować Pani Radnej Kamili Błaszczyk i 
wszystkim Radnym Miasta Gdańska za bardzo ładne załatwienia sprawy śmietnika przy ul. Ławniczej. 
Sprawę śmietnika Państwo załatwiliście ogradzając cały teren, wycinając drzewa i zasłaniając 
śmietnik. Myślę, że to jedno z najlepszych rozwiązań jakich Gdańsk mogło spotkać. To tak troszeczkę 
Pani Kamilo troszeczkę złośliwie, ale z wielkim rozżaleniem to co się stało przy ulicy Ławniczej. A 
pytanie mam jeszcze w wolnych wnioskach do Zarządu. Jak widzi realizację tych wszystkich 
projektów, które uchwaliliśmy. To wszystko na razie.  

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Max, proszę Cię o odpowiedź – a potem zgłasza się Dominik. 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Ja myślę, że tegoroczne projekty są bardzo dobrze skonsultowane przede wszystkim z Urzędem 
Miejskim i podległym wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi. Osobiście tylko mogę 
powiedzieć, że ten budżet będzie jeden z łatwiejszych do zrealizowanie w sensie, że nie przewiduje, 
że w tym roku Urzędy czy Jednostki będą wskazywać, że jakieś projekty są niedoszacowane lub z nimi 
nie skonsultowane, ponieważ te twarde były konsultowane i te miękkie są ciągłością z poprzednich 
lat. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie Zbyszku, ale… 

Radny – ZBIGNIEW JACYKOWSKI – Radny Dzielnicy Śródmieście 

Tak, dziękuję bardzo. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Dominik, proszę. 

Radny – DOMINIK PARZYSZEK – Radny Dzielnicy Śródmieście 

Dzień dobry. Ja trochę w trasie, ale stanąłem i teraz chciałem tutaj coś Państwu powiedzieć. Chodzi o 
sprawę wszystkich bram na terenie Śródmieścia. Starych bram. Jak Brama Zielona, Brama Chlebnicka, 



Brama Straganiarska, Brama Złota i tak dalej i tak dalej. Mój dziadek Stanisław Michel kiedyś 
zainicjował taką sprawę, żeby w Bramie Złotej stanęły punkty sprzedaży kwiatów. Prowokował tym, 
żeby kwiaciarki, które tam będą, mają dbać o tę bramę i w tej bramie ma być zorganizowany 
normalny handel. Jak wiemy, Brama Złota jest pod opieką Związku Architektów Polskich i jest ten 
teren użyczany tym kwiarciarkom. W Bramie Zielonej mamy z kolei inną sytuację, gdzie jest dziki 
handel i cały czas jest problem z handlem i latem z handlarzami dzikimi. Brama Chlebnicka jest 
zasikana za przeproszeniem. Mariacka w jakiś sposób jest dbana. Świętego Ducha brama też jest w 
rękach prywatnych. Dalej mamy Bramę Straganiarską. Dzisiaj do mnie zgłosił się mieszkaniec 
Śródmieścia – Pan Łukasz przedstawiając mi bardzo ładne projekty kramów gdańskich. Trochę do 
mnie przyszedł jak do wnuka Stanisława Michela, ponieważ chciałby, żeby ten projekt, ten pomysł był 
realizowany. Przedstawił mi ten projekt zagospodarowania bramy na ulicy Straganiarskiej, bardzo 
ładny ten projekt powiem szczerze. Jest brama oświetlona, są to stragany po lewej i po prawej 
stronie w bramie. Człowiek jest w posiadaniu tego gruntu na zasadzie najmu. Ma zgodę wspólnoty 
mieszkaniowej u góry i chciałby tam zrobić handel. Chciałby, żeby w każdej bramie w Gdańsku były 
miejsca do handlu, ale zorganizowane. W ten sposób ten człowiek zgłosił się do mnie, żebyśmy my 
jako Rada Dzielnicy pomogli mu to stworzyć lub pomogli mu to zaopiniować. Powiedziałem Panu 
Łukaszowi, żeby przedstawił całą dokumentację, wysłał po prostu do Rady Dzielnicy z zapytaniem czy 
my jako Rada Dzielnicy – jesteśmy przedstawicielami mieszkańców, czyli trochę czy mieszkańcy się 
zgadzają na takie zagospodarowanie bram. Człowiek chciałby te bramy zagospodarować na zasadzie 
stałego punktu, trochę jak kramy w Krakowie w Sukiennicach. Przedstawiał mi dzisiaj na przykład 
zdjęcie Bramy Złotej, gdzie są brzydkie napisy i ten człowiek robił już pewne działania w Bramie 
Chlebnickiej. Można podejść do Bramy Chlebnickiej, miał Bramę Chlebnicką wynajętą na jeden sezon. 
Brama Chlebnicka zmieniła się całkowicie. Została wymalowana, odświeżona, on gonił tam pijaków i 
różnych innych ludzi brzydkich więc będzie, chciałbym powiedzieć, będzie do nas do Rady Dzielnicy 
wysyłał dokumentację w sprawie załatwienia właśnie porządku w bramach i zaopiniowania czy te 
kramy mogłyby powstać. Dlatego chciałbym Państwa zainteresować tym tematem. Oczywiście on do 
Zarządu prześle te dokumenty. Byłoby miło jeślibyśmy na ten temat porozmawiali, bo tu nie chodzi o 
wynajmu gruntów – nie są miejskie więc gruntu są wspólnot mieszkaniowych i tego typu rzeczy czy to 
na przykład Związku Architektów Polskich. Chodzi o to, aby w tych bramach byli ludzie, którzy chcą 
robić jakieś pieniążki, ale żeby to było schludne i prawdziwy handel nie dziki z pozwoleństwem miasta 
naszej Rady więc chciałbym Państwu tylko pokrótce przedstawić tę historię, która dzisiaj mnie 
spotkała. Cieszę się, że jest taki gdańszczanin, który chce zrobić porządki w bramach co odciąży Straż 
Miejską, odciąży Policję, odciąży też mieszkańców. Jak dotrą dokumentacja do Rady Dzielnicy to 
prosiłbym żebyś Maximilian się zapoznał z tym jako Zarząd, żeby powstała decyzja co z tym mamy 
dalej robić – czy tą sprawą chcemy się zająć, czy to po prostu nie jest dla nas temat. To wszystko 
dziękuję bardzo.  

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Dziękuję bardzo, w takim razie czekamy na dokumentację i zapoznamy się z tym. Czy ktoś jeszcze ma 
jakiś wniosek?  

Radny – ZBIGNIEW JACYKOWSKI – Radny Dzielnicy Śródmieście 

Tak. Przepraszam wyleciało mi z głowy przy poprzednim podejściem. Chciałbym zapytać się Zarządu o 
stanowisko w sprawie wycinki drzew w Śródmieściu i kiedy będziemy mogli to stanowisko poznać 
oficjalnie i czy dostaniemy to stanowisko na maila żebyśmy mogli go na następnej sesji na przykład 
już cokolwiek przegłosować.  

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 



Wczoraj odbył się Zarząd i to był jeden z tematów Zarządu, żeby przygotować projekt oświadczenia 
odnośnie wycinki drzew na terenie dzielnicy, ale też zaproponować jakieś rozwiązanie. Zbyszek 
poprosił mnie o to przed sesją, ale przekazałem, że mu wszystko powiem w wolnych wnioskach, jeśli 
będzie pamiętał o sprawie, aby reszta radnych od razu też mogła usłyszeć. Zarząd podjął decyzję, aby 
faktycznie przygotować takie oświadczenie. Takie oświadczenie przedstawimy Radzie do podjęcia 
drogą głosowania, aby oświadczenie miało charakter właśnie oświadczenia Rady Dzielnicy 
Śródmieście. Polega ono na tym, że przede wszystkim chcielibyśmy, żeby drzewa w Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego nie były zalecane do przesadzenia tylko żeby było jasne wskazanie 
do przesadzenia. Przygotowaliśmy takie oświadczenie, które faktycznie wyraża nadzieję, że te plany 
zostaną zmienione. Dodatkowo, ten projekt przewiduje powstanie zespołu przy Zarządzie Dzielnicy 
przy współpracy z Komisją ds. Ładu Przestrzennego celem wskazania, które MPZP są do zmiany. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Ja tylko podpowiem, że na stronie Biura Rozwoju Gdańska są wszystkie plany zagospodarowania 
przestrzennego i każdy z radnych który jest zainteresowany może wejść do takiego planu i po prostu 
sobie prześledzić i zapoznać się.  

Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo i oficjalnie zamykam XXVI Sesję Rady Dzielnicy Śródmieście.  

 

Protokolant:         
Maximilian Kieturakis 

 

Podpisano:  

Elżbieta Woroniecka 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 


