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Protokół z XVI Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
XVI Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście odbyła się zdalnie za pomocą kanału Teams. Sesję rozpoczęła
Przewodnicząca rady Dzielnicy Śródmieście Elżbieta Woroniecka. Sprawdzanie obecności odbyło się
w sposób imienny, czyli Radni byli wyczytywani w kolejności alfabetycznej. Po sprawdzeniu listy
stwierdzono obecność 14 Radnych i 7 nieobecnych. Po stwierdzeniu kworum do podejmowania
ważnych uchwał Radni przeszli do następnego punktu jakim był komunikat Zarządu. Głos zabrał
Przewodniczący Maximilian Kieturakis. Punkt pierwszy komunikatu dotyczył projektów
finansowanych z budżetu Rady Dzielnicy Śródmieście. Część Radnych wnioskowało do Zarządu o
uruchomienie środków na realizację projektów i te środki zostały uruchomione. Natomiast część, ze
względu na sytuację pandemiczną nie będą mogły być zrealizowane. Ze strony Zarządu wypłynęła
prośba o podanie kto z jakich projektów będzie rezygnował, by środki zostały dołączone do puli
rezerw. Przewodniczący Zarządu zapowiedział w następnym tygodniu spotkanie z dyrektorem
Dawidowskim, odnośnie planów inwestycyjnych na terenie Śródmieścia. By stworzyć bazę
priorytetów, czyli domów komunalnych, dróg i innych obiektów do remontów. Być może taka lista
istnieje i należy ją uzupełnić. Na następnej Radzie Przewodniczący Zarządu chce taką listę przedstawić
i razem z Radnymi dokonać uzupełnień.
Punkt drugi komunikatu czyli działania Zarządu między sesjami-referuje Maximilian Kieturakis.
Jednym z działań było wspomniane wcześniej ustalenie spotkania z dyr. Dawidowskim, następnie w
dniu dzisiejszym było spotkanie z panią menager śródmieścia w sprawie budżetu obywatelskiego.
Zostanie przedstawiony krótki film informacyjny o projektach z Rady Dzielnicy, by składający wnioski
na budżet obywatelski nie dublowali ich. Kolejnym ważnym tematem jest nielegalny handel i uliczni
grajkowie na ulicy Długiej i Długim Targu. Interwencje o hałas w Zielonej Bramie powtarzają się
kolejny rok. Wysłano pisma do policji, straży miejskiej i dyrekcji Muzeum Narodowego by wyjaśnić z
zapytaniem, jakie kroki można podjąć by ukrócić występy i handel. W trakcie wyjaśniania dotarła na
sesję Radna Magda Kamrowska i została dopisana do listy obecności.
Przewodniczący Zarządu zapowiedział spotkanie w dniu jutrzejszym z dyrektorem Adamem Korolem
w sprawie co miasto Gdańsk może zrobić by wesprzeć deskorolkarzy w przestrzeni miejskiej. Po
spotkaniu z przedstawicielem deskorolkarzy z architektami wspomniano o sposobie projektowania
wspólnej przestrzeni miejskiej. Dlatego na jutrzejszym spotkaniu, będzie poruszona kwestia, czy
miasto ma jakiś plan na to, by projektując wspólną przestrzeń będzie miało nam uwadze również ten
ruch i innych sportowców by środowiska łączyć a nie dzielić. Tworzyć miejsca, gdzie nie będą
przeszkadzali, a będą mogli bez utrudnień korzystać z wspólnej przestrzeni.
Po zakończeniu referowania punktu 3 komunikatu Zarządu o głos poprosił Radny Zbigniew
Jacykowski. Wrócił do tematu nielegalnego handlu w Zielonej Bramie. Stwierdził, że wisi tam
tabliczka zakazująca handlu w tym miejscu. Uważa, że to powinno być podstawą do działań służb,
czyli Straży Miejskiej I policji. Niestety oni nie reagują i nie egzekwują mandatów. Następnie zabrał
głos Radny Dominik Parzyszek w sprawie handlu w Bramie Zielonej i „naganiaczy” do restauracji.
Podał za przykład Kraków, jako wolny od tego rodzaju praktyk. Kraków stworzył podobno strefę
zabytkową, w której obowiązuje całkowity zakaz handlu i występów ulicznych zespołów. Proponuje,
by w gdańsku stworzyć taką strefę. Jego ciągłe interwencje kierowane do Straży Miejskiej są przez
Straż podejmowane, ale przy niedostatecznej informacji o właścicielu gruntu nie zawsze skuteczne.

Nawiązał również do deskorolkarzy, na których są ciągłe skargi. Rozmawiał z młodzieżą i zapytał co
trzeba zrobić, by się wynieśli z tego miejsca. Powiedzieli, że wystarczy im stworzyć miejsce do
jeżdżenia. Do stworzenia takiego miejsca wskazali tereny postoczniowe i okolice muzeum II Wojny
Światowej. Nawiązując do wypowiedzi Radnego Dominika Parzyszka, przewodnicząca Rady
sprotowała, że Straż miejska jest oddelegowana do innych obowiązków związanych stanem
pandemii, a wszystkie interwencje należy kierować na Policję. W tym momencie dołączył do sesji
Radny Paweł Zienkiewicz i został dopisany do listy obecności. O udzielenie głosu poprosiła Radna
Helena Turk. Która nawiązała do koncertu zespołu w Zielonej Bramie. Stwierdziła, że popiera taką
młodzież, która dobrze gra i ściąga uwagę turystów.
Po tym stwierdzeniu Przewodnicząca przeszła do następnego punktu obrad Sesji. Punkt trzeci w
sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Rady Dzielnicy Śródmieście. Punkt trzeci
sesji referuje Przewodniczący Zarządu. Na wstępie wyjaśnił, że nie zostały naniesione żadne zmiany w
treści regulaminu. Odpowiedział na wniosek Radnego Zbigniewa Jacykowskiego o zapisie by można
było dostarczyć wnioski także drogą elektroniczną. Zapis ten nie został umieszczony w treści
regulaminu, ponieważ reguluje już to kodeks cywilny i umieszczanie tego zapisu w treści regulaminu
będzie niezgodne z duchem prawa i dublowałoby to prawo. Tak samo w regulaminie nie ma zapisu o
ilości podpisów pod wnioskiem składanym przez Radnych, że wystarczy 1/3 wnioskujących, ponieważ
to reguluje statut. Tak więc w regulaminie nie znajdą się zapisy występujące w przepisach wyższych.
Po wyjaśnieniu Rada przeszła do głosowania nad uchwałą nr XVI/41/2020-w sprawie uchwalenia
regulaminu rady. Głosowanie odbyło się imiennie. Przewodnicząca Rady wyczytywała Radnych i
każdy z wywołanych określał się, czy jest za, przeciw lub wstrzymuję się. Za przyjęciem regulaminu
głosowali za wszyscy obecni na sesji, czyli 14 głosów za. Następnie Rada przeszła do omówienia
Uchwały nr XVI/42/2020 dotyczącej zmiany przeznaczenia środków z rezerwy budżetowej. Chodzi o
projekty, które miasto odrzuciło ze względu na zakwalifikowanie ich do wydatków bieżących a nie
inwestycyjnych. Radna Natalia Grzymała zauważyła, że błędnie została wpisana kwota rezerwy
budżetowej, ponieważ rezerwa została przekazana na walkę z koronawirusem. Przewodniczący
Zarządu wycofał wnioskowaną uchwałę ze względu na błąd i punkt 4 został wycofany z porządku
obrad. Przewodniczący zasugerował, by projekt Radnej Dominiki Ikonnikow – ławki - zostały
zrealizowane ze środków bieżących. Ważną jest również informacja kto będzie rezygnował ze swoich
projektów, by wiedzieć jaka będzie wysokość środków, które można przeznaczyć na projekt Radnej
Dominiki i projekty realizowane pod koniec roku. Zabrali kolejno głos Radny Zbigniew Jacykowski,
który namawiał do realizacji tych projektów, które są realnymi do realizacji. Następnie głos zabrała
Radna Agnieszka Mionskowska. Stwierdziła, że w związku z tym, że termin realizacji jej projektufestynu dla dzieci, pieniądze chciałaby przeznaczyć na huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych. O głos
poprosiła Radna Helena Turk, która podjęła temat pikniku w parku na ul. Św. Barbary, chodzi o
ustawienie na stałe ławek i stołów piknikowych w parku. Przewodniczący Zarządu zaproponował
napisanie projektu. Radna Natalia Grzymała nadmieniła, że to jest raczej pomysł na następny rok
ponieważ GZDiZ już nie przyjmuje nowych wniosków do realizacji. Głos zabrał Przewodniczący
Zarządu, który powtórzył informację, że każdy z radnych może złożyć wniosek z poparciem 1/3
składu Radnych i złożyć go na ręce Przewodniczącej Rady. Głos zabrał Radny Zbigniew Jacykowski w
sprawie projektów, których termin już minął, by na ich podstawie określić wysokość rezerwy, a
zostawić te projekty, które są zaplanowane na drugą połowę roku. Następnie Przewodnicząca rady
przeszła do następnego punktu czyli wolne wnioski i oświadczenia. Jako pierwsza zabrała głos w
sprawie odwołania Radnego Dominika Parzyszka z funkcji Zastępcy Przewodniczącej rady dzielnicy
Śródmieście. Zapowiedziała dołączenie tej sprawy i projektu uchwały do następnej sesji. Głos zabrał
Radny Dominik Parzyszek, który poruszył sprawę wycieczki statkiem żeglugi. Kapitan zaproponował
we wrześniu rejs statkiem dla mieszkańców na Hel za pół ceny za to w przyszłym roku, by odbył się

rejs statkiem, wycieczka taka jak w ubiegłym roku. Powołał się na rozmowę z Radną Natalią Grzymałą
w sprawie rejsu ekologicznego. Zwrócił się z zapytaniem, czy ma nadal prowadzić rozmowy z
Kapitanem żeglugi, czy pozostawić ten temat. Głos zabrał Radny Wojciech Rudnicki, stwierdzając, że
rejs statkiem żeglugi w rejsie ekologicznym, powinien się odbyć raczej żaglowcem. Głos zabrała
Radna Natalia Grzymała. Stwierdziła, że Radny w ubiegłym roku wg niej został pozostawiony sam
sobie i dlatego trzeba się dobrze zastanowić i zadeklarować, czy będzie pomoc w organizacji. Radny
Dominik oświadczył, że nie chce tego projektu realizować sam, tylko z innymi radnymi. Głos zabrał
Radny Wojciech Rudnicki, który stwierdził, że zamiast rejsu lepszy byłby piknik dla mieszkańców. Rejs
był bardzo dobrym pomysłem, ale tańszy byłby piknik, który można by robić cyklicznie w różnych
miejscach w Śródmieściu. Jednocześnie podjął temat powiększenia rejonu Śródmieścia o tzw. Młode
Miasto. Radny Dominik Parzyszek odpowiedział, że piknik będzie kosztował, a rejs byłby prezentem
prezesa żeglugi dla mieszkańców. Jeżeli o piknik posiada sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy.
Pochwalił pomysł Radnego Wojciecha i zadeklarował swoją pomoc. Głos zabrała Przewodnicząca
Rady nawiązując do zapowiadanego rejsu. Dużą wątpliwość budzi ilość zabieranych osób na taki rejs
w związku z sytuacją pandemiczną. I tak jak spotkanie na pikniku na świeżym powietrzu jest możliwe
do realizacji, na statku, na małej powierzchni nie jest możliwe, dopóki sytuacja się nie zmieni. Głos
zabrała Radna Natalia Grzymała i stwierdziła, że układ, w tym roku rejs za darmo, a w przyszłym
normalnie nie jest na miejscu, ponieważ dotykamy już budżetu przyszłorocznego. Nad projektem
będą głosować radni i projekt może nie być przegłosowany. Wywiązała się dyskusja, w którą włączył
się Radny Paweł Zienkiewicz stwierdzając, że fair byłoby płacąc w tym roku za rejs, a przyszły mógłby
być za darmo. Nie możemy obiecać żegludze, że w przyszłym roku będzie na pewno rejs. Głos zabrał
Radny Zbigniew Jacykowski. Zwracając się do Radnego Dominika, poparł Przewodniczącą Rady
stwierdzając, że nie można planować rejsu nie wiedząc jakie będą warunki w sytuacji pandemicznej.
Przewodnicząca udzieliła głosu Przewodniczącemu Zarządu, który po raz kolejny przypomniał o
możliwości złożenia projektu na ręce Przewodniczącej Rady, zamykając tym samym dyskusję na
temat rejsu. Zapytanie do Przewodniczącego Zarządu skierowała Radna Agnieszka Mionskowska,
dotyczące o jej projekt pikniku. Maximilian Kieturakis odpowiedział, że nastąpiła rezygnacja z tego
projektu i uważa że Rada może zadecydować o realizacji tego projektu. Radny Wojciech Rudnicki
wrócił do tematu rozszerzenia naszej dzielnicy. Radny Paweł Zienkiewicz odpowiedział, ze po
zakończeniu ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną, chciałby zaprosić prof. Januszajtisa i
poprosić o wyrażenie opinii na temat granic Śródmieścia historycznie. Radny Wojciech Rudnicki
zaproponował, by nie czekając na posunięcia Radnego Pawła Zienkiewicza, wystosować oficjalne
zapytanie do urzędu, czy możemy się rozszerzyć administracyjnie o Młode Miasto i stocznię.
Przewodniczący Zarządu po raz kolejny przypomniał, że każdy Radny może złożyć taki wniosek,
podpisany przez 1/3 ilości radnych na ręce Przewodniczącej. Następnie komisja-w tym przypadku
komisja ładu przestrzennego powinna zaopiniować. Radny Wojciech Rudnicki prosił o zasięgnięcie
opinii w Urzędzie czy jest możliwe poszerzenie Śródmieścia. Radny Paweł Zienkiewicz stwierdził, że
przygotuje projekt uchwały z podpisami radnych na następną sesję.
To był ostatni punkt i ostatni wolny wniosek.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście zakończyła XVI Sesję Rady Dzielnicy Śródmieście.
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