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                                         Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście 

 

              XIII sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Elżbieta Woroniecka. Po przywitaniu przybyłych 
gości, oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Maximilianowi Kieturakisowi, Który omówił zmiany w 
ilości przyjętych projektów i kwot po poprawkach. Po jednomyślnym przegłosowaniu poprawek, rada 
przeszła do prezentowania kolejno wszystkich przyjętych projektów. Na każdy projekt przeznaczono 
3 minuty prezentacji. Przewodnicząca zaproponowała przedstawienie projektów przez przybyłych 
gości w pierwszej kolejności. 

1. Stowarzyszenie Nasz Gdańsk – remont przedproża i dofinansowanie do druku gazety Nasz 
Gdańsk. Po przedstawieniu projektu remontu pod wątpliwość poddano wysokość 
wnioskowanej kwoty jako niewystarczającą. Zaproponowano by przerzucić kwotę 
dofinansowania druku gazety na remont przedproża. Przedstawiciel Stowarzyszenia zgodził 
się. 

2. Następnym projekt prezentowały mieszkanki ul. Mariackiej a dotyczył dofinansowania 
świątecznego ozdobienia ul. Mariackiej i święta tej ulicy. Po zadaniu pytań przez radnych i 
udzielenie odpowiedzi przez prezentujących projekt, Radna Dominika Ikonnikow 
zaproponowała rozwiązanie, polegające na rezygnacji z własnego projektu i przekazanie 
środków na projekt ozdobienia na święta. Rada jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem 
obydwu rozwiązań. 

3. Następnym projektem omówionym przez mieszkańców i przedsiębiorców ul. Mariackiej była 
organizacja jej święta. Po zadaniu pytań i uzyskaniu odpowiedzi Radni przeszli do omówienia 
następnych projektów. 

4. Kolejnym projektem omówionym był mural upamiętniający Brunona Zwarrę, który miałby 
być umiejscowiony na Biskupiej Górce. Projekt ten przedstawiła Krystyna Ejsmont ze 
Stowarzyszenia Waga. Po zadaniu pytań przez radnych i wyjaśnieniu omawiającej projekt, 
Radni przeszli do omawiania następnych projektów. 

5. Radni zaczęli omawiać kolejno projekty. (szczegółowy zapis dźwiękowy jest dostępny na 
płycie cd, która znajduje się w Radzie Miasta). 

6. Po dyskusjach nad sposobem łączenia ewentualnych podobnych projektów zaproponowany 
przez Przewodniczącego Zarządu Maximilian Kieturakisa, omówionych zostało kolejnych 47 
projektów. 

7. Początkowo złożono 52 projekty, z czego Radna Dominika Ikonnikow zrezygnowała z projektu 
święto ul. Mariackiej, ponieważ z takim projektem wystąpili mieszkańcy, i Radna Jolanta 
Lipska zrezygnowała z nagrania Hymnu Gdańska, ponieważ nastąpiło nieporozumienie z 
autorem tekstu do hymnu. 

8. Po przedstawieniu wszystkich projektów, powołano komisję skrutacyjną w składzie: Natalia 
Grzymała, Maximilian Kieturakis, Dominika Ikonnikow i Zbigniew Jacykowski. Rada przyjęła 
jednogłośnie kandydatury komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił wszystkim, 
które projekty są projektami miękkimi, a które są projektami inwestycyjnymi. Jeden z 
projektów dotyczący ustawienia wiat śmietnikowych został w całości odrzucony przez Radę 
jako niemożliwy do wykonania. Rozdano poprawione i ostemplowane karty do głosowania 
wszystkim obecnym radnym i przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi projektami. 

9. Po zagłosowaniu komisja skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów. 



10. Po przeliczeniu głosów komisja skrutacyjna z wybranym przewodniczącym komisji 
Zbigniewem Jacykowskim, przedstawiła wyniki głosowania. Przygotowano 21 kart do 
głosowania, wydano kart 17, karty ważne 16, jedna karta nieważna z powodu przekroczenia 
kwoty dostępnej na projekty. Komisja skrutacyjna przedstawiła listę priorytetowych 
projektów. Te projekty „twarde”, które zdobyły największą ilość głosów trafiła do uchwały 
dotyczącej kwoty przeznaczonej na cele inwestycyjne i są to: ławki i kosze, tablica 
upamiętniająca nieistniejące cmentarze, skate park i remont przedproża stowarzyszenia Nasz 
Gdańsk. Kwota na te projekty to 134 tys, czyli 10,5 tys mniej niż kwota do wykorzystania. Nie 
można jej łączyć z projektami z innej puli. 
Lista przegłosowanych projektów miękkich zawarta jest w uchwale XIII/34/2020. Ostatni 
projekt na liście to dofinansowanie mobilnego domu kultury, który otrzymał 5 głosów, był 
jednym z 3 projektów o takiej samej liczbie głosów. Kolejnym był projekt o doposażenie placu 
zabaw na Dolnym Mieście na kwotę 50 tys. Kwota ta przekroczyła pozostałą kwotę. Padła 
propozycja, by pozostałą kwotę 24 637 złotych zapisać na rezerwę budżetową i zadecydować 
w późniejszym czasie, na co je przeznaczyć. Drugą propozycją było objąć następne 3 projekty, 
które by się zmieściły w tej kwocie. Była jeszcze druga sugestia dotycząca drugiej uchwały w 
której została do wykorzystania by doliczyć po 2,5 tys do każdego projektu, lub dofinansować 
jeden z nich. Radny Marcin Bildziuk zaproponował, by zasilić projekt Dominiki Ikonnikow 
ławki i kosze. Rada zagłosowała nad pomysłem rozłożenia na 4 projekty po 2500. Za 
głosowało 4 radnych, przeciw 6 radnych wstrzymało się 6 radnych. Następnie zagłosowano 
nad propozycją dofinansowania jednego projektu ławki i kosze. Za głosowało 11 radnych, 
wstrzymało się 6 radnych. 

11. Następnie Rada zagłosowała nad utrzymaniem kwoty rezerwy budżetowej 24 637 złotych. Za 
zagłosowało 14 radnych, 3 radnych było przeciw. Po tym glosowaniu Rada przystąpiło do 
głosowania nad uchwałą XIII/34/2020. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. 

12. Następnie Rada przeszła do głosowania nad uchwałą XIII/35/2020. Rada przyjęła tę uchwałę 
jednogłośnie. 

13. Po ostatnim głosowaniu Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście zamknęła XIII sesję. 
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