
Protokół z XVII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście 

 

XVIII sesję Rady Dzielnicy Śródmieście otworzyła Przewodnicząca Rady Elżbieta 

Woroniecka. 

 

Po stwierdzeniu kworum Przewodnicząca zawiadomiła Radnych o przykrej wiadomości, jaką 

była śmierć Stanisława Michela, architekta, byłego Radnego. Poprosiła Radnych o powstanie 

i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego. 

Następnie zawiadomiła o zmianie porządku obrad i o usunięciu z niego dwóch punktów, czyli 

punkt 3 i punkt czwarty, czyli podjęcie uchwały nr 42 w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem zastępcy 

przewodniczącej rady Dzielnicy i 4 pkt. podjęcie uchwały w sprawie odwołania zastępcy 

przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście. Zapowiedziała, że te zostaną podjęte na 

następnej sierpniowej sesji. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 

11 Radnych, jedna w osobie Zastępcy Dominika Parzyszka się wstrzymała. 

Następnie Rada przeszła do następnego punktu – komunikatu Zarządu. Zabrał głos 

Przewodniczący Zarządu Maximilian Kieturakis. Przewodniczący przedstawił harmonogram 

planowania budżetu na rok następny rok. Stwierdził, że obecnej formie nie można 

zaplanować długofalowo prac realizacyjnych budżetu na następny rok. Po drugie forma 

konsultacji z mieszkańcami dzielnicy mogłaby być dużo lepsza. Po trzecie wiele projektów 

jest źle wyceniona i że wybierane są do budżetu dla dobrej idei, ale bez szans na realizację 

przez brak konsultacji z odpowiednimi urzędami i jednostkami wykonawczymi. Dlatego 

zaproponował taki harmonogram, który by to usprawnił. Zaproponował rozpoczęcie zbierania 

projektów już w lipcu od daty sesji do 30 września. Wnioski miałyby wpływać tylko na 

pocztę Rady Dzielnicy Śródmieście. (W trakcie referowania Przewodniczącego Zarządu 

przyszli spóźnieni następni Radni). Zaplanowane są również spotkania bezpośrednie z 

mieszkańcami jednostek morfogenetycznych (Dolne Miasto, Biskupia Górka, Stare 

Przedmieście, Długie Ogrody, czyli składowe dzielnicy Śródmieście). Spotkania będą się 

odbywać od 2 do 24 września. Trzy spotkania tygodniowo z mieszkańcami. Tą drogą będzie 

lepsze dotarcie do mieszkańców i wsłuchanie się w ich potrzeby. Będą miały charakter 

otwarty z uczestnictwem radnych dzielnicy i Radnych Miejskich. Do 2 października email ze 

spisem projektów, próśb, problemów i pomysłów. Do 14 października czas dla komisji na 

rekomendacje do budżetu. 18 listopada przedstawienie projektu budżetu Przewodniczącej 

Rady do głosowania, która kieruje do Komisji tematycznych o ostateczną opinię oraz jest 

oficjalnie konsultowana z mieszkańcami drogą publikacji na gdansk.pl, tablicach 

ogłoszeniowych, oraz fb. 2 grudnia głosowanie nad projektem uchwały budżetu. 

Przewodniczący zarządu nadmienił, że jest to propozycja i gdyby pomysł się nie udał Rada 

może zawsze powrócić do poprzedniego systemu przyjmowania budżetu, czyli 

przegłosowanie na początku roku następnego. Wniosek poparł Zbigniew Jacykowski. Głos 

zabrałą Radna Natalia Grzymała, która stwierdziła, że konsultacje z mieszkańcami są trochę 

bez sensu z powodu braku odzewu ze strony mieszkańców. Następnie zabrała głos Radna 

Anna Stawska. Mówiła o spotkaniach z mieszkańcami na które mieszkańcy przychodzili. 

Radna Sylwia Dobrowolska stwierdziła, że konsultacje powinny się odbyć. Ponieważ jest 

zainteresowanie ze strony niektórych mieszkańców, którzy chcą czynnie uczestniczyć w życiu 

dzielnicy. Maximilian Kieturakis stwierdził, że Radni powinni wyjść do mieszkańców z 

propozycjami i zasięgnąć ich opinii, by poznać ich potrzeby i oczekiwania. Radna Magdalena 

Kamrowska stwierdziła, że takie konsultacje noszą do współpracy coś nowego. Podnoszą 

świadomość mieszkańców. Następnie zabrał głos Radny Wojciech Rudnicki. Stwierdził, że 

przeprowadzamy konsultacje cały czas, bo de facto te pomysły które przedstawiamy to 

zwykle są pomysły mieszkańców. Przeprowadzać ankiety podczas festynów organizowanych 



w każdej dzielnicy. Przewodnicząca przypomniała sytuacje z ubiegłego roku, kiedy były 

zarzuty wobec radnych, że takie konsultacje się nie odbyły. Anna Stawska zaproponowała by 

określić jedną datę raz w miesiącu. Natalia Grzymała zapytała o sposób wypracowania 

strategii długoterminowej.  

Maximilian Kieturakis odpowiedział, że na tym etapie nie ma jeszcze finalnego projektu 

uchwały budżetowej, uchwała budżetowa nie jest uchwala w sposób, która by budowała 

strategię. Trzeba wypracować i określić, czy określamy tylko w zakresie swojej kadencji, czy 

też zaplanujemy strategię pracy Rady nawet po jej zakończeniu. 

Następnie Rada przeszła do kolejnego punktu. Strefa Płatnego Parkowania. Referuje 

Maximilian Kieturakis. Przedstawił plan SPP i strefy ograniczonego dostępu. W sprawie 

Jarmarku Dominikańskiego Adam Aleksiejuk zaproponował spotkanie w siedzibie MTG z 

Radnymi, natomiast spotkanie z mieszkańcami niestety w dobie pandemii nie będzie 

możliwe. Nawiązała się dyskusja na temat ubiegłorocznego spotkania i planów MTG. 

Następnie nawiązała się dyskusja na temat miejsc parkingowych podczas Jarmarku. Paweł 

Zienkiewicz przypomniał o problemie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Pałacu 

Młodzieży. Chodzi o wjazdówki. 

Następny temat do powrót dyżurów Rady Dzielnicy. 

Po zmianie porządku obrad punkt 3 to podjęcie uchwały nr 42 zmieniającą uchwałę nr 34 z 

XIII sesji, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady 

Dzielnicy Śródmieście Referuje Maximilian Kieturakis. 

Zostały skreślone punkty projektów zgłoszonych przez radnych tych projektów, które nie 

miały szans na realizację w tym roku w związku z pandemią. Te środki zostały dopisane do 

rezerwy budżetowej. Wniosek Dominiki Ikonnikow – ławeczki zostały dopisane do bieżących 

środków, ponieważ nie mogą być traktowane jako inwestycja. Środki w rezerwie budżetowej 

to 64 787 zł z zaznaczeniem, że 24 tysiące zostało skierowane na walkę z koronawirusem. 

Czyli zostało ok 40 tysięcy w rezerwie budżetowej. Zbigniew Jacykowski zaproponował 

realizację rejsu dla mieszkańców Śródmieścia. Głos zabrał Dominik Parzyszek. Zapowiedział 

że 17 lipca będą zniesione wszystkie ograniczenia i będą mogły odbyć się rejsy. Rada 

przeszła do przegłosowania uchwały nr XVII/42/2020 zmieniającą uchwałę nr 34. Na pytanie 

Anny Stawskiej jakie projekty zostały skreślone Przewodnicząca odczytała wszystkie 

projekty. Jeszcze raz ogłosiła głosowanie. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę. 

Następnie Rada przeszła do dyskusji na temat wniosku Radnego Wojciecha Rudnickiego na 

temat ufundowania przez Radę Dzielnicy dębu im. Pawła Adamowicza. Zaproponował by 

upamiętnić nieżyjącego Prezydenta Gdańska, a także innych znanych i zasłużonych 

Gdańszczan jak zmarły tego dnia Stanisław Michel. Nasadzenia miałyby być na Plantach 

Gdańskich. Pomysł posadzenia drzewa Prezydenckiego o imieniu Lech bez wskazania, o 

którego prezydenta chodzi. Poparła pomysł Radna Natalia Grzymała i inni Radni. Kwestia 

wyboru miejsca, zaangażowanie mieszkańców. Wywiązała się dyskusja. Radni zgodnie 

zakończyli ją swoim poparciem. 

Następny punkt wolne wnioski. 

1. Pozwolenie – wjazdówki dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach w pałacu 

Młodzieży, lub miejsca w których rodzice mogliby bezpiecznie podwieźć i odebrać 

dziecko. Paweł Zienkiewicz. 

2. Pismo w sprawie parkowania retro melexów przy Stągiewnej. Wojciech Rudnicki 

3. Skargi na korki na ul. Długie Ogrody przez prace prowadzone równocześnie na 

Podwalu Przedmiejskim i Kamiennej Grobli. Jadwiga Kownacka.  

4. Punkty ładowania elektrycznych wózków dla inwalidów. Dominik Parzyszek. 

5. Pytanie o podziękowania za rejsy i pytanie o legitymację Dominik Parzyszek. 

6. Pomysł Festiwalu Latawców  festynów Dominik Parzyszek 

7. Propozycja zapraszania Radnych Miejskich i wiceprezydentów na nasze sesje 



8. Propozycja pikniku dla mieszkańców Helena Turk 

 

Sesję zakończyły wspomnienia Dominika Parzyszka o Stanisławie Michelu. Następnie Rada 

udała się z kwiatami pod miejsce zamieszkania Stanisłąwa Michela, by uczcić jego pamięć. 

Po tym Przewodnicząca zakończyła oficjalnie XVII Sesję Rady Dzielnicy Śródmieście. 
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