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                Protokół z XII Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście 

 
                    XII Sesję Rady dzielnicy Śródmieście otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Elżbieta 
Woroniecka. Po powitaniu obecnych na sesji Radnych Miasta Teresę Wasilewską i Kamilę Błaszczyk i 
wszystkich obecnych Radnych Dzielnicy Śródmieście przeszła do spraw regulaminowych. Po 
stwierdzeniu kworum do podejmowania uchwał, przewodnicząca przeszła do punktu drugiego, czyli 
dyskusji na temat uchwały budżetowej i oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy 
Śródmieście Maximilianowi Kieturakisowi. W dniu poprzedzającym sesję Rady odbyło się posiedzenie 
Zarządu. Przygotowany został wstępny harmonogram – propozycja, który został rozdany w formie 
papierowej wszystkim uczestnikom sesji. Zarząd zaproponował by wieczorem w dniu sesji ogłosić 
nabór wniosków wraz z ogłoszeniem oficjalnego wzoru formularza zgłoszeniowego. W dniu 21 
stycznia do 22 godziny złożyć wnioski. 22 stycznia Zarząd przekazuje wnioski wraz z projektem 
uchwały budżetowej do Przewodniczącej Rady w celu zwołania sesji. Konsultacje przeprowadza się 
nad projektem uchwały, a nie nad jej tematem. Oczywiście wszystkie wnioski trafiają do wszystkich 
radnych, by mogli się z nimi zapoznać. 5 lutego ustalony został wstępnie termin pracy sesji rady 
dzielnicy, czyli pierwsza środa miesiąca. Po dwie minuty na przedstawienie każdego wniosku, 
dyskusja nad kształtem uchwały budżetowej, autopoprawka do tej uchwały, aby była zgodna z 
oczekiwaniem Rady, oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. Na pytanie, czy są uwagi 
do przedstawionej propozycji, głos zabrała Radna Dominika Ikonnikow. Zwróciła się z zapytaniem do 
zarządu, czy rzeczywiście jeden dzień wystarczy zarządowi na wpisanie wszystkich wniosków w 
zestawienie. Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że w związku z podziałem obowiązków na 
pozostałych członków zarządu i chętnych Radnych nie powinno być z tym problemu. Następnym 
tematem, który poruszył Przewodniczący Zarządu był temat rocznego sprawozdania z pracy Zarządu. 
Na odbywającym się w dniu poprzedzającym Sesję spotkaniu Zarządu, była obecna Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Agnieszka Kobus, ustalono termin sprawozdania na dzień 4 marca. Postanowiono 
nie łączyć tematu budżetowego ze sprawozdaniem, ze względu na zbyt długie obrady Sesji. Wstępnie 
umówione zostało spotkanie Zarządu z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na 6 lutego w celu 
przekazania dokumentacji. Do zapoznania z dokumentami Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej będzie 
miała miesiąc. Na pytanie radnego Dominika Parzyszka, czy jest to sprawozdanie z całego roku, 
Przewodniczący Zarządu odpowiedział twierdząco. Drugim pytaniem było czy takie sprawozdanie nie 
powinno być przed sesją budżetową, Maximilian Kieturakis odpowiedział, że nie chcąc odwracać 
uwagi od budżetu, będzie omówione na osobnej sesji. Dominik Parzyszek zapytał, ze takiego 
sprawozdania nie powinno się robić częściej niż raz w roku. Głos zabrała Dominika Ikonnikow, która 
pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście w poprzedniej kadencji i 
sprostowała, że zgodnie ze statutem Zarząd i Rada Dzielnicy powinni zdać relację ze swojej 
działalności do końca pierwszego kwartału za rok poprzedni, i podać je do publicznej wiadomości. A 
to co proponuje radny Parzyszek może wystąpić tylko jako wewnętrzne ustalenia.  

Na pytanie Przewodniczącej, czy są pytania dotyczące harmonogramu, głos zabrała radna Natalia 
Grzymała. Stwierdziła, że jest to za mało czasu na napisanie dobrego projektu i wnioskowała o 
przedłużenie go oraz do ogłoszenia i zachęcenia mieszkańców do zgłoszenia takiego wniosku. Na tę 



sugestię Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że praca radnych nad wnioskami rozpoczyna się od 
początku stycznia i ten temat był również dyskutowany na spotkaniu Zarządu. Głos zabrał radny 
Paweł Zienkiewicz i stwierdził, że 14 dni przy ustalonej i wiadomej kwocie budżetu jest to 
wystarczający czas na ustalenie projektów. Głos zabrała radna Dominika Ikonnikow, która nawiązując 
do wypowiedzi radnej Natalii Grzymały stwierdziła, że w związku z nadchodzącymi feriami, 
rzeczywiście może być  zbyt mało czasu na dotarcie do mieszkańców i zachęceniu ich do składania 
projektów. Następnie głos zabrał radny Zbigniew Jacykowski, który również zapytał w jaki sposób w 
tak krótkim czasie chcemy dotrzeć do mieszkańców. Poddał pod wątpliwość fakt, że wieszanie 
ogłoszeń w czterech gablotach Rady może być niewystarczające. Proponuje wywieszenie takich 
informacji na klatkach schodowych lub inną formę zawiadomienia mieszkańców. Zgodził się z 
wnioskiem radnej Natalii, by przedłużyć czas składania wniosków. Przewodniczący Zarządu 
przedstawił sposoby zawiadamiania mieszkańców, czyli Gdańsk.pl, także działanie radnych i ich rola 
by informować sąsiadów, mieszkańców o składaniu projektów. Najlepszą formą jest przekazywanie 
takich informacji w kontaktach bezpośrednich. Głos zabrała radna Natalia Grzymała. Stwierdziła, że w 
przypadku ogłoszenia faktu o zbieraniu wniosków na projekty musi być czas na „przetrawienie” przez 
sąsiadów tej informacji i opracowanie takiego dobrego i przemyślanego wniosku. Przewodnicząca 
Rady zwróciła się z zapytaniem do Radnych, dlaczego nie zaczęli myśleć o projektach wcześniej 
wiedząc, że należy przystąpić do uchwalenia budżetu. Odpowiedziała jej Radna Dominika Ikonnikow, 
że nie chodzi tutaj o radnych, ale o mieszkańców, którzy chcieliby złożyć taki projekt i przy tak 
krótkim czasie, mogą z tym nie zdążyć. Przewodniczący Zarządu Maximilian Kieturakis zgodziła się z 
Radną Dominiką Ikonnikow, żeby dać więcej czasu na złożenie projektów. Głos zabrał Radny Dominik 
Parzyszek, który stwierdził, że w przypadku odrzucenia projektu w jednym roku, dopytuje się w 
różnych źródłach i ustala koszty. Następnie Przewodniczący Zarządu zwrócił się do radnych kolejnej 
kadencji z pytaniem: Ile wniosków w poprzednich kadencjach wpływało od mieszkańców, ponieważ 
w ubiegłym roku na 30 wszystkich wniosków było ich mało, bo zaledwie 3 do 5. Odpowiedziała na to 
pytanie Radna Dominika Ikonnikow i stwierdziła, że 2 lata temu było ich ok 10. Stwierdziła też, że 
poziom świadomości mieszkańców jest dużo wyższy i nawet w przypadku konsultacji do budżetu 
obywatelskiego czas jest dużo dłuższy, zatem sugeruje by wydłużyć go i dać możliwość przystąpienia 
do składania wniosków mieszkańcom. Radna Natalia Grzymała zapytała kiedy w poprzednich 
kadencjach był uchwalany budżet, Radna Dominika Ikonnikow stwierdziła, że na początku marca. 
Przewodniczący Zarządu Maximilian Kieturakis zauważył i podał jedną rzecz do rozwagi, że nie jest 
powiedziane, że Radzie może się nie udać uchwalić uchwałę budżetową na jednej sesji. Może się 
zdarzyć, że spór nad projektami będzie duży i przesuną się decyzje na następną radę. Radna Dominika 
Ikonnikow wyjaśniła, że sprawa jest prosta. Mieszkańcy zgłaszają wnioski, przedstawiane są przez 
Zarząd, rozmawiamy o nich, głosujemy, przechodzi część, bo na taką ilość wystarczy pieniędzy. 
Głosujemy nad ustawą. Radna Natalia Grzymała zwróciła się z pytaniem, czy mieszkańcy mogą 
składać wniosek przez radnego i kto jest odpowiedzialny za realizację projektu. Odpowiedział 
przewodniczący Zarządu, że to zarząd jest odpowiedzialny za realizację. Radny Dominik Parzyszek 
stwierdził, że wnioski mogą składać także organizacje i domy opieki. Przewodniczący Zarządu 
stwierdził podsumowując, że wnioski składane będą do 27 stycznia. 28 stycznia powołanie sesji na 12 
lutego. Przewodnicząca Rady zapytała, czy nie przedłużyć jeszcze o tydzień tego terminu, czy to nadal 
nie jest zbyt mało czasu. Radna Natalia Grzymała zasugerował, że jest to za szybko i przedłużyłaby 
jeszcze o tydzień. Wywiązała się dyskusja na temat podzielenia budżetu na twarde i miękkie projekty. 
Głos zabrał Maximilian Kieturakis i stwierdził, ze jest przeciwny dzieleniu w ten sposób budżetu. 
Zasugerował, by pozostawić większą rezerwę by można było zrealizować projekty, które zostały 
zgłoszone później. Radny Zbigniew Jacykowski poparł  Przewodniczącego Zarządu w kwestii 
pozostawienia większej rezerwy budżetowej. Głos zabrał Radny Dominik Parzyszek i zwrócił uwagę na 
ubiegłoroczny projekt święta ulicy Mariackiej, który nie był uwzględniony w budżecie i nie można 



było przeznaczyć na niego pieniędzy. Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnych z zapytaniem, czy 
w takim terminie ostatecznie składamy wnioski i zwołujemy sesję budżetową, czy przesuwamy o 
jeden czy o dwa tygodnie. Przerwał swoim pytaniem Radny Dominik Parzyszek. Czy pieniądze, które 
zostały z ubiegłego roku też wchodzą w tym roku w projekty twarde? Maximilian Kieturakis 
potwierdził, fundusze, które przeszły z ubiegłego roku i budżet tegoroczny jest traktowany jako 
jeden, który trzeba uchwalić do marca.  Radny Dominik Parzyszek podjął temat swoich projektów na 
cele  inwestycyjne. Radna Dominika Ikonnikow zaproponowała, by autopromocję zostawić do sesji 
budżetowej i każdy ma prawo zgłosić swój projekt. Przewodnicząca Rady po raz kolejny zadała 
pytanie w sprawie zatwierdzenia harmonogramu, czy przedłużamy czas składania wniosków o tydzień 
czy o dwa tygodnie. Rada zagłosowała nad terminem składania wniosków 4 lutego jako 
nieprzekraczalny termin, 5 lutego przekazanie przez zarząd, 19 luty sesja budżetowa. Przy jednym 
głosie wstrzymującym się i jednym przeciw, większością głosów przyjęto ostatecznie te terminy. 
Maximilian Kieturakis nawiązując jeszcze do spraw budżetu, poinformował, że wydrukował druk 
wniosków i zaznaczył, że wyśle każdemu z radnych wersję elektroniczną edytowalną. 

Następnie Rada przeszła do wolnych wniosków. 

Jako pierwsza zabrała głos Radna Dominika Ikonnikow, w sprawie rozpisanych dyżurów. Zauważyła, 
że w poprzednim roku do każdego dyżuru, jest dopisana jedna osoba z Zarządu. W ubiegłym roku też 
odbywały się sesje Rady dzielnicy w okresie letnim, pomimo, że i Rada Miasta i Rada Dzielnicy w 
ubiegłych kadencjach miały przerwę wakacyjną. Poddała pod wątpliwość  zasadnym fakt, ze drugi rok 
z rzędu dyżury Radnych są również rozpisane z dodatkową osobą, członkiem zarządu. Dla osoby 
Radnej jest demotywujące przyjście na dyżur, na którym są jeszcze dwie osoby. Wg Radnej jest to 
marnotrawstwo zasobów, ponieważ kazda Radna, Radny jest w stanie samodzielnie podjąć decyzję i 
spisać zgłaszaną interwencję mieszkańca, zapisać ją w książce korespondencji i zgłosić problem na 
sesji. W jakim celu na dyżurach jest za każdym razem członek zarządu. Dyżury w wakacje i sesje w 
tym okresie nie były ustalane w poprzednich kadencjach by nie komplikować. Drugą kwestią był brak 
klucza do pomieszczenia „do zarządu”, w którym znajduje się drukarka, skaner, materiały biurowe, 
komputer. Glos zabrał Radny Zbigniew Jacykowski, który stwierdził, że jest za tym, żeby nie robić 
przerwy wakacyjnej, ponieważ w tym czasie mamy zbyt wiele tematów i wydarzeń związanych z 
jarmarkiem dominikańskim, ze śmieciami. Nie może być takiej sytuacji, ze wszyscy radni wyłączają się 
z działań na wakacje. Radna Dominika Ikonnikow stwierdziła, ze Rada Miasta ma wolne i Rada 
dzielnicy również miała przerwę wakacyjną. Wywiązała się dyskusja ta ten temat. Głos zabrał Radny 
Dominik Parzyszek i zapytał Radnej Dominiki Ikonnikow jak robiła Rada w poprzednich kadencjach, 
kto ustalał dyżury. Odpowiedziała, że w związku z tym, że w pierwszej kadencji jako że Rada Dzielnicy 
jest jednostką pomocniczą i też jak Rada Miasta miała wakacje, zarząd jako otrzymujące uposażenie 
pełni w tym czasie normalne obowiązki, jeżeli jest taka potrzeba uczestniczy w spotkaniach, jeżeli 
była nagła potrzeba zwołania sesji to zbierała się, natomiast w tym okresie nie było żadnych dyżurów. 
W następnej kadencji tez tak wyglądało, zarząd był aktywny. Głos zabrał Radny Marcin Bildziuk, który 
potwierdził, że w pierwszej kadencji nie było żadnych dyżurów, a dyżury były ustalane na sesji, radni 
zapisywali się kiedy mogą. Co miesiąc były tworzone listy. Po nim zabrał głos Paweł Zienkiewicz, który 
stwierdził, że sesja była na początku lipca a sierpień był miesiącem bez sesji, albo była robiona sesja 
pod koniec sierpnia. Uważa, że sierpniowe dyżury to jest za dużo. Na dyżurach w sierpniu nie ma zbyt 
dużej frekwencji. Głos zabrała Przewodnicząca Rady i stwierdziła, że Śródmieście jest specyficzną 
dzielnicą i w wakacje jest dużo wydarzeń i wiele imprez, mamy dużo interwencji i dużo pracy. Głos 
zabrał Przewodniczący Zarządu, który zgodził się z Radnym Zbigniewem Jacykowskim, uważając że 
Rada powinna w okresie urlopowym funkcjonować cały czas, i nie ma powodu, by tych dyżurów nie 
było. Jeżeli ktoś nie może przyjść w tym okresie, zawsze można zgłosić i ktoś inny może go zastąpić. 
Lista dyżurów jest to propozycja i można ją poprawić. W odpowiedzi na obecność członka zarządu, 



jest to zabezpieczenie przed nieobecnością radnych na dyżurze. Obecność jest zabezpieczeniem, że 
chociaż jedna osoba będzie na dyżurze. Jeżeli chodzi o klucz do pomieszczenia zarządu jest tylko 
jeden i on jest przy kluczach, które posiada Przewodniczący Zarządu. Wolałby nie udostępniać klucza, 
ponieważ są tam dokumenty, i jeżeli będzie taka potrzeba otworzy i udostępni pomieszczenie na 
spotkanie, czy naradę z mieszkańcami, czy skorzystanie z drukarki czy laptopa. Głos zabrała Radna 
Dominika Ikonnikow. Odpowiedziała, ze to pomieszczenie zostało tak nazwane przez Pawła 
Zienkiewicza, żeby było wiadomo, ze jest tam przechowywana dokumentacja. Przez całą zeszłą 
kadencję, czyli przez cztery lata każdy radny miał dostęp do materiałów biurowych. Czasem ma 
spotkanie z mieszkańcem i nie chce dzwonić do członka zarządu by przyszedł i otworzył specjalnie 
pomieszczenie. Przez ostatni rok pomieszczenie nie jest dostępne dla rady. W poprzedniej kadencji 
dokumenty były zamykane na klucz i nikt postronny nie miał do nich dostępu. Przewodniczący 
Zarządu sprostował, że pomieszczenie Zarządu jest dostępne i nie raz udowodnił, ze jest elastyczny i 
zawsze jest możliwość skorzystania. Radna Dominika Ikonnikow  stwierdziła, że klucz powinien być 
dostępny przy każdym komplecie kluczy, ponieważ tam są dostępne sprzęty i materiały dla 
wszystkich Radnych. Radny Paweł Zienkiewicz podkreślił fakt, że siedziba Rady jest także miejscem 
spotkań klubu seniora, i kiedy trzeba się spotkać z mieszkańcem najlepszym do tego miejscem jest 
pomieszczenie Zarządu. Przez cztery lata nie było żadnych niepokojących sytuacji. Głos zabrał radny 
Dominik Parzyszek, który stwierdził, że pomieszczenie na dole jest źródłem szkodliwych zarodników 
grzybów i nie zaprosiłby starszej osoby na rozmowę w tym pomieszczeniu, bo grozi to utratą zdrowia. 
Pomieszczenie wg niego powinno być zamknięte przez sanepid. Na pytanie zadane przez Radnego 
Wojciecha Rudnickiego, czy zostało to zgłoszone zarządcy, Radny Dominik Parzyszek odpowiedział, że 
nie. Padła propozycja by zgłosić ten stan zarządcy obiektu. Radna Dominika Ikonnikow zapytała, 
dlaczego nie sa rozsyłane protokoły z sesji, które były rozsyłane na początku. Przewodnicząca Rady 
Dzielnicy odpowiedziała, że są one dostępne w dokumentach Rady, a rozsyłanie nie jest 
obowiązkowe i wynikało tylko z dobrej woli Przewodniczącej. Jeżeli jest taka potrzeba, roześle. Radna 
Dominika poprosiła o protokoły z ostatnich trzech sesji. Zapytała też jaka będzie decyzja w sprawie 
klucza do pomieszczenia Zarządu. Radny Wojciech Rudnicki zapytał jak wygląda procedura 
wydawania klucza w Pałacu Młodzieży. Przewodnicząca Rady wytłumaczyła, ze portier w Pałacu 
Młodzieży wydaje tylko osobom ze spisu Radnych, pytając o nazwisko, po czym osoba się wpisuje do 
zeszytu i dostaje klucz. Zapadła tez decyzja o rozsyłaniu protokołów drogą mailową do wszystkich 
radnych. Na zapytanie dotyczące decyzji o obecności członka zarządu na każdym dyżurze 
Przewodniczący zarządu stwierdził, że rozpatrzy inne wyjście. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 
rozwiązaniem mogłaby być forma przypomnienie przed każdym dyżurem kto ma w danym tygodniu. 
Radny Dominik Parzyszek zgłosił się jako ochotnik by prowadzić statystyki w radzie dzielnicy. 
Odnośnie dyżurów zasugerował, by na listę wpisać chorą Radną Martę Mężyk, by nie poczuła się 
pominięta. Pozostali Radni stwierdzili, że w tym stanie Radna nie może być wpisana, a jest 
informowana o wszystkich działaniach rady i będzie uwzględniona w liscie dyżurów jak w pełni wróci 
do zdrowia.  

Następnym wonnym wnioskiem były podziękowania dla Przewodniczącego Zarządu Maximiliana 
Kieturakisa za zorganizowanie wigilii dla seniorów. Podziękowanie złożyła Radna Natalia Grzymała. 
Jednak zwróciła uwagę, że przy akcji Gdansk bez plastiku, plastikowe naczynia nie były dobrym 
rozwiązaniem.  

Następnie zabrał głos Zbigniew Jacykowski. Poruszył temat dyskusji na forum przy użyciu Messengera 
o pomówieniach, oskarżeniach. Przeczytał że jest nagonka na przewodniczącego zarządu, ze 
wychodzimy przed szereg, żeby pokazać ze jesteśmy lepsi. Autorką tego była Radna Helena Turk, 
którą poproszono o wyjaśnienia. Radna Helena Turk wyjaśniła, że od jakiegoś czasu słucha, że na 
następnej sesji tuż po nowym roku trzeba podjąc działania, żeby usunąć Przewodniczącego zarządu 



Maximiliana Kieturakisa i na jego miejsce powołać Magdalenę Kamrowską.  Na wyraźne pytanie kto 
Radna Helena Turk poprosiła o wypowiedź Radnego Dominika Parzyszka. Radna Dominika Ikonnikow 
zabrała głos i i stwierdziła że we wszystkich kadencjach były plotki i pomówienia i ze nie ma takiej 
osoby, która zadowoliłaby wszystkich i o tym przekonywali się kolejni członkowie i przewodniczący 
zarządów. Nikt nie jest ideałem i wszyscy się uczą i popełniają błędy. Zwróciła się do Radnej Heleny 
Turk, która bierze w obronę osoby atakowane, by nie pisała na forum na te tematy. Głos zabrała 
Radna Jadwiga Wojciechowska i poprosiła by swoje uwagi poruszać w wolnych wnioskach a nie pisać 
na forum. Głos Zabrał Radny Dominik Parzyszek i wyjaśniał, że nie jest za zmianą zarządu ani 
przewodniczącą rady. Ze jesteśmy dla mieszkańców i powinniśmy nie zajmować się plotkami. Głos 
zabrała Sylwia Dobrowolska stwierdziła, ze wiadomości na profilu są czytelne, bo takie dostawała 
informacje od mieszkańców. Radna Dominika stwierdziła, że w poprzedniej kadencji nie było 
założone grupy na Messengerze i plotki rozchodziły się na tajnych spotkaniach bezpośrednich,  lub w 
grupach wzajemnego wsparcia i koterii. Jeżeli ktoś chce odwołać zarząd składa wniosek i zgłosić go na 
ręce przewodniczącej Rady, a nie uciekać się do tego typu zabiegów. Radny Zbigniew Jacykowski 
kończąc dyskusję na ten temat stwierdził, że zareagował emocjonalnie, ponieważ na co dzień nie 
spotyka się z tego typu działaniami. Głos Zabrała Przewodnicząca Rady i zwracając się do Radnych 
poprosiła, by wszelkie dyskusje przenosili na stronę klubu radnych, Messengera używali tylko do 
krótkich informacji, ponieważ przy dłuższym tekście są nieczytelne i uciekają.  

Następnie głos zabrał Radny Paweł Zienkiewicz. Zapoznał się z protokołem z jednej z poprzednich 
sesji i stwierdził, że na końcu spisanego protokółu jest zdanie: prośba by zorganizować wjazdówki dla 
rodziców dzieci biorących udział w zajęciach w Pałacu Młodzieży. Z tego co pamiętał, że była to 
decyzja rady dotycząca wjazdówek a nie prośba. Zapytał co się dzieje dalej w tej sprawie i czy było 
skierowane pismo do odpowiednich władz. Zaproponował, by przychylić się do wniosku radnego 
Dominika Parzyszka by Przewodniczący zarządu na kolejnej sesji zdawał relację z postępu załatwiania 
różnych spraw. Przewodniczący zarządu wspomniał, ze była rozmowa z Pania Manager Miasta i że nie 
ma możliwości w zorganizowaniu takich wjazdówek. Radny Paweł Zienkiewicz zasugerował by 
napisać pismo oficjalne do władz. Głos zabrała Radna Miasta Kamila Błaszczyk i oznajmiła, ze jest to 
niemożliwe bo obecnie jest taka polityka miasta by ograniczyć wjazd samochodów z zewnątrz w 
strefę ograniczonego dostępu. Odpowiedział Radny Paweł Zienkiewicz, ze i tak Rada powinna 
wystąpić do władz oficjalną drogą, by móc odpowiedzieć zainteresowanym. Z Rady powinno wyjść 
drogą formalną oficjalne pismo i miasto powinno odnieść się do niego w określonym czasie. 
Wywiązała się dyskusja na temat podejmowanych uchwał i głosowania, zmian w porządku obrad. 
Mechanizm wyjaśniła Radna Dominika Ikonnikow. Stwierdziła, że to czego może dotyczyć uchwała 
określa w sposób jasny statut. Zarząd jest jednostką wykonawczą woli Rady dzielnicy. Jeżeli w grudniu 
padła decyzja że należy uruchomić działania w kwestii wjazdówek dla rodziców dzieci z Pałacu 
Młodzieży, to normalnym trybem jest wystosowanie pisma do odpowiednich jednostek ze 
wskazaniem, ze jest to decyzja Rady dzielnicy i chciałby uzyskać stanowisko w tej sprawie. Radna 
Miasta Kamila Błaszczyk wyjaśniła, że od ubiegłego roku taka jest polityka miasta i realizacja takich 
wjazdówek raczej nie ma szans. Radna Natalia Grzymała zapytała o możliwość parkowania 
samochodów booking com, które otrzymały pozwolenie. Głos zabrała radny Dominik Parzyszek i 
przytoczył przykład innych miast europejskich, w których parkowanie odbywa się poza rejonem 
śródmieścia. Radna Dominika stwierdziła, że nie powinniśmy się porównywać do innych miast, a 
oficjalne pismo jest dowodem na to, ze Rada podjęła starania o załatwienie problemu zgodnie z tym 
o co prosili mieszkańcy.  

Radna Jadwiga Wojciechowska zabrała głos i przypomniała o zbliżającej się rocznicy śmierci 
Prezydenta Pawła Adamowicza i zapytała, czy Rada będzie w jakiś sposób uczestniczyła oficjalnie, czy 
każdy na własną rękę i czy mamy jakiś pomysł na uhonorowanie tego. Głos zabrała radna Dominika 



Ikonnikow i stwierdziła, ze są bardzo bogate uroczystości w tym czasie, a Rada jest apolityczna. W 
ubiegłym roku były umieszczane na profilach stosowne oświadczenia. A w tym roku proponuje 
powiesić w szybie portret Prezydenta. Zabrał głos radny Dominik Parzyszek, przypomniał, ze w 
ubiegłym roku zorganizowała światełko do nieba. W tym roku też organizuje przemarsz drogą 
Królewską. Organizuje to jako nie radny ale osoba prywatna. Chce zorganizować punkt krwiodawstwa 
dla pobierania krwi by uhonorować śmierć Prezydenta a radni śródmieścia mogli by się właczyć jako 
wolontariusze. Głos zabrał Zbigniew Jacykowski stwierdził, że jest zbyt późno na załatwienie 
krwiobusu, i lepiej złożyć kwiaty – wieńca z szarfami. Przewodnicząca Rady zaproponowała wzięcie 
jednej białej róży i złożyć ją na tablicy lub w kościele.  

Przewodnicząca Rady dzielnicy zamknęła XII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście.  
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