
Gdańsk, dnia 13 maja 2020 r. 
 

Protokół Nr XV/2020 sesji RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, 
Która odbyła się w dniu 13 maja 2020 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość (zdalny tryb obradowania), 
 

Początek obrad godz. 18:00 
Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych. 
Nieobecni radni: Jolanta Lipska, Wojciech Rudnicki 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 
 

PUNKT 1 
SPRAWY REGULAMINOWE 

Najpierw Pani Przewodnicząca Elżbieta Woroniecka otworzyła sesję i stwierdziła na podstawie 
listy obecności, że jest kworum i zdolność do podejmowania uchwał przez Radę Dzielnicy 
Śródmieście. Pani Przewodnicząca poprosiła swojego zastępcę Dominika Parzyszka o 
zaprotokołowania sesji. Pan Dominik Parzyszek odmówił. Zgłosił się Przewodniczący 
Maximilian Kieturakis, że może napisać protokół. 
 

PUNKT 2 
KOMUNIKAT ZARZĄDU 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście Pan Maximilian Kieturakis. Poprosił 
radnych, aby podjęli decyzję do końca miesiąca czy będą realizować swoje projekty z budżetu 
Rady Dzielnicy Śródmieście. Uczulił na to, że środki, które zostaną przez Zarząd uruchomione 
w mieście muszą być wydane i nie będzie, jak je cofnąć. Zatem poinformował, że środki będą 
uruchamiane na wyraźną prośbę liderów projektów. Dodatkowo, Zarząd poinformował, że 
stworzył bazę informacji w internecie wszystkich uchwał i protokołów z poprzednich lat po raz 
pierwszy w historii oraz zgromadził je w jednym miejscu. Pan Przewodniczący poinformował, 
że brakuje informacji na temat uchwał 19, 46, 54 z poprzedniej kadencji oraz że zgromadzono 
17 na 38 protokołów. Poproszono zarazem o informacje na temat tych uchwał. 
 

PUNKT 3 
PODJĘCIE OŚWIADCZENIA XV/01/2020 

Następnie Pani Przewodnicząca Woroniecka przeszła do punktu 3 porządku obrad, czyli 
podjęcia oświadczenia XV/01/2020 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie przeznaczenia 
środków budżetowych na cel walki z koronawirusem. Pani Przewodnicząca następnie 
przeprowadziła głosowanie nad uchwałą z autopoprawką. 
 

za – 19 
przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 
RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 
 

 PUNKT 4 
PODJĘCIE UCHWAŁY NR XV/39/2020 



Następnie Pani Przewodnicząca zaprosiła do zreferowania uchwały XV/39/2020 w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XI/33/2019 Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 27.12.2019 r. Tematem 
uchwały była negatywna stanowisko Rady Dzielnicy Śródmieście dotyczącej projektu MPZP 
Polski Hak – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej. Referowała Przewodnicząca Komisji ds. Ładu 
Przestrzennego Pani Magdalena Kamrowska. Wytłumaczyła, że w tej chwili MPZP w ogóle nie 
przewiduje ograniczenia wysokości zabudowania. Choć niepokoi komisję planowana 
dominanta to i tak jest to krok w dobrym kierunku, aby ograniczyć wysokość w jakikolwiek 
sposób. Następnie poprosiła o uchylenia tej uchwały i przyjęcie uchwały w następnym punkcie 
zmieniającą opinię. 
 

za – 18 
przeciw – 0 

wstrzymało się – 1 
RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 
 

PUNKT 5 
PODJĘCIE UCHWAŁY NR XV/40/2020 

Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie zgodnie z dyskusją wcześniejszą. 
 

za – 18 
przeciw – 0 

wstrzymało się – 1 
RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 
 

PUNKT 6 
DYSKUSJA NAD PROJEKTEM ZARZĄDU REGULAMINU RDŚ 

Następnie Pani Przewodnicząca Elżbieta Woroniecka zaprosiła Pana Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy Śródmieścia do zreferowania tematu. Maximilian Kieturakis na wstępie 
powiedział, że cały regulamin został skonsultowany z mec. Bodakowskim w Biurze Rady Miasta 
Gdańska. Przedstawił sens uchwalenia regulaminu tak jak regulowanie działania Rady tam, 
gdzie Statut Dzielnicy jest otwarty do interpretacji. Dodał, że specjalnie regulamin został 
przedstawiony na tym etapie, aby była szansa na dyskusję. Głosowanie dopiero przewiduje się 
na następnej sesji. W tym miejscu Pan Kieturakis zachęcił do zadawania pytań. Pytanie zadał 
Radny Pan Zbigniew Jacykowski zapytał się czy można dodać zapis o składanie dokumentów w 
formie elektronicznej a nie w formie pisemnej. Radna Pani Dominika Ikonnikow wyraziła 
poparcie dla uchwalenie regulaminu. Więcej pytań nie było – Przewodniczący Kieturakis 
zobowiązał się skonsultować sugestię Pana Jacykowskiego z mecenasem i odezwie się na 
następnej sesji. 
 

PUNKT 7 
DYSKUSJA NA TEMAT ZMIANY GRANIC DZIELNICY 

Następnie Pani Przewodnicząca Elżbieta Woroniecka poprosiła o głos Radnego Pana Pawła 
Zienkiewicza w sprawie dyskusji na temat zmian granic dzielnicy Śródmieście. Pan Radny 
przedstawił potrzebę poszerzenia granic Śródmieścia o Młode Miasto, które obecnie należy 
do dzielnicy Młyniska. Głos zabrała Radna Pani Dominika Ikonnikow, która przedstawiła obawę 



o to, że podniesienie tematu granic dzielnic może skłonić inne dzielnice do tego samego w 
kierunku Śródmieścia (np. Siedlce). Radna Pani Anna Stawska wyraziła zgodę z Radnych 
Zienkiewiczem. Radny Pan Leszek Pochroń-Frankowski również wyraził poparcie dla pomysłu. 
 

PUNKT 8 
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA 

W wolnych wnioskach głos zabrała jako pierwsza Radna Pani Anna Stawska. Zwróciła uwagę 
na wiatę przystankową przy Radzie Miasta Gdańska, że tam woda zalega w trakcie deszczów. 
Przewodniczący Kieturakis zobowiązał się zgłosić na Kontakt Gdańsk. Przewodnicząca 
Woroniecka zachęciła innych też do zgłoszenia tego problemu. Na tym Pani Przewodnicząca 
zamknęła posiedzenie. 
 
Protokolant: Maximilian Kieturakis 
 

Podpisano: 
 

Elżbieta Woroniecka 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 


