
                                                 Protokół z XVIII Rady Dzielnicy Śródmieście 

 

XVIII Sesję Rady Dzielnicy Śródmieście otworzyła Przewodnicząca Rady Elżbieta Woroniecka. Po 

stwierdzeniu kworum do podejmowania ważnych uchwał (obecnych wówczas na sali było 17 

Radnych), po deklaracji Przewodniczącej o spisywaniu protokołu, Rada przeszła do punktu drugiego 

Sesji, podjęcie uchwały XVIII/43/2020 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania nad odwołaniem Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście.  

Przewodnicząca zapytała o chętnych do komisji. Zgłosili się Radni Paweł Zienkiewicz, Zbigniew 

Jacykowski i Agnieszka Mionskowska. Po wpisaniu składu komisji Skrutacyjnej przystąpiono do 

przegłosowania. Za przyjęciem składu Komisji było 16 Radnych, przeciw 1 radny w osobie Dominika 

Parzyszka. Uchwała została podjęta. 

Następnie Przewodnicząca przeszła do przedstawienia argumentów za odwołaniem zastępcy.  

1. Zastępca nie przyczynił się do powstania ani jednego z XVII porządków obrad 

2. Nie przyczynił się do powstania ani jednego z protokołów z XVII sesji.  

3. Pomówienia i rażące mijanie się z prawdą w stosunku innych Radnych, co uderza w 

wizerunek wszystkich Radnych Śródmieścia. ( materiały zebrane przez Przewodniczącą, a 

pochodzące z korespondencji Przewodniczącej z jej Zastępcą udostępnione na sesji, 

potraktowane zostały na prośbę Przewodniczącej jako wewnętrzne materiały Rady i nie 

będą dołączone do protokołu).  

Po przedstawieniu argumentów wywiązała się dyskusja między Zastępcą Dominikiem Parzyszkiem, a 

Radnymi, którzy weryfikowali rzetelność wypowiedzi.   

W trakcie przedstawiania argumentów i dyskusji dołączył spóźniony Radny Leszek Pochron-

Frankowski, zwiększając tym samym liczbę obecnych do 18. 

Następnie rozdano karty do tajnego głosowania. Po zebraniu Komisja Skrutacyjna udała się na 

przeliczenie głosów. Przewodniczący Komisji Paweł Zienkiewicz po zakończonym przeliczaniu i 

sporządzeniu protokołu przedstawił wyniki głosowania. I tak za odwołaniem Zastępcy Dominika 

Parzyszka głosowało 10 Radnych, przeciw 5, 3 Radnych oddało puste głosy. Zastępca został odwołany 

bezwzględną większością głosów. Uchwała XVIII/44/2020 weszła w życie z dniem podjęcia.  

Po głosowaniu opuścili salę Dominik Parzyszek, Dominika Ikonnikow. 

Następnym punktem Sesji powinien być punkt 4, ale ze względu na czekających gości Rada najpierw 

przeszła do punktu 5 by później powrócić do punktu 4.  

Sprawę dotyczącą porządku na terenie dzielnicy przy ul. Straganiarskiej 2 i Lawendowej 8 referował 

pełnomocnik radca prawny Maciej Piątkowski w imieniu mieszkańca Wojciecha Piątkowskiego. 

Zakłócanie porządku publicznego przez klientów okolicznych restauracji jest bardzo uciążliwy dla 

okolicznych mieszkańców. Także reorganizacja ruchu umożliwiłaby uniknięcie  zakłóceń i utrudnień w 

funkcjonowaniu życia mieszkańców. Podjęcie uchwały XVIII/46/2020 zobowiązałoby Zarząd do 

podjęcia działań w imieniu Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wezwania przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą do przestrzegania porządku publicznego.  

Po przedstawieniu całej sytuacji i zakończeniu dyskusji, Rada przeszła do głosowania nad uchwałą 

XVIII/46/2020. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, przeciw 1 Radny i jedna osoba 

wstrzymała się. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  



Następnie Rada powróciła do punktu 4  porządku obrad, czyli podjęcie Uchwały XVIII/45/2020 w 

sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc finansową dla szkoły 57 przy rozbudowie 

zaplecza dla wydarzeń społeczno-kulturalnych w kwocie 40 150 złotych. Głos zabrał Przewodniczący 

Zarządu Maximilian Kieturakis. Przedstawił stanowisko Dyrektorki  szkoły nr 57, czyli prośbę o 

wsparcie działań szkoły. Wywiązała się dyskusja o słuszności przydzielania środków przez Radę. Swoje 

wątpliwości przedstawili Radni m.in. Magdalena Kamrowska, która sugerowała, by takie działania 

przejęło Miasto, by nie stwarzać precedensu. Radny Wojciech Rudnicki przypomniał o inicjatywie 

posadzenia drzew. Został poinformowany o możliwości złożeniu wniosku do przewodniczącej i 

wpisaniu go do porządku obrad. Głos zabrali Leszek Pochron-Frankowski, Anna Stawska, Monika 

Lewandowska-Goch, Zbigniew Jacykowski, Wojciech Rudnicki, Agnieszka Mionskowska. Po 

zakończeniu dyskusji Rada przeszła do głosowania nad uchwałą. Za przyjęciem Uchwały głosowała 

jedna osoba, przeciw 8 Radnych, wstrzymało się 4 radnych ( salę przed głosowaniem opuściło 

kolejnych 3 Radnych). Uchwała nie została przyjęta. 

Następnie Rada przeszła do dyskusji w sprawie przyznania miejsc postojowych dla aut elektrycznych 

Retro przy ul. Stągiewnej 1. Sprawę referowali przedstawiciele Retro Gdańsk. Przedstawiciele 

poprosili o wsparcie Rady Dzielnicy w uzyskaniu legalnego parkowania na trzy samochody Retro. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił procedury obowiązujące przy zgłaszaniu takich wniosków. To 

nie są kompetencje Rady, natomiast Rada może zobowiązać Zarząd do działania. Rada głosowała nad 

wnioskiem skierowanym do jednostek odpowiedzialnych za przydzielanie miejsc postojowych. Za 

głosowało 11 Radnych. Większością głosów przyjęto wniosek zobowiązujący Zarząd do dalszego 

działania w przedmiotowej sprawie.  

Następnym punktem porządku obrad był punkt 7 dot. Wydania opinii dotyczących jednostek 

pływająco-mieszkalnych. Przewodniczący zarządu podkreślił, że opiniowanie zajęcia toru wodnego 

nie należy do kompetencji Rady, ponieważ dotyczy pasa wodnego i opiniować powinny jednostki do 

tego uprawnione. Głos zajął Radny Wojciech Rudnicki, który stwierdził, że powinniśmy zaopiniować 

pozytywnie, ponieważ poza aspektem wizualnym daje szansę na zamieszkanie rodziny w 

hauseboacie. Głos zabrał Paweł Zienkiewicz, który stwierdził, że nie powinniśmy zajmować się 

indywidualnymi przypadkami. Możemy ogólnie podejść do tematu, a nie indywidualnie. Nawiązała 

się dyskusja nad przedmiotowym tematem. Spór został przerwany przez Przewodniczącą Rady. 

Sprawa została skierowana do komisji Ładu Przestrzennego.  

Następnie Rada przeszła do wolnych wniosków.  

Głos zabrał Radny Wojciech Rudnicki w sprawie osoby wypożyczających koniki do jazdy dla dzieci, by 

pozytywnie zaopiniować pozwolenie na wypożyczanie. Pan wolontarystycznie udzielał się przy 

festynach np. przy Placu Świętopełka. 

Następnie zabrał głos Przewodniczący Zarządu. Zaapelował o przystąpienie do komisji 

bezpieczeństwa, ponieważ jest tylko trzech członków komisji, a jest to zbyt mało do rozwiązywania 

problemów bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. Na koniec Radna Miasta podjęła temat teleopieki. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła zasady działania i rekrutacji. Radny Marcin Bildziuk również podjął 

próbę wyjaśnienia działania teleopieki i sposobu rekrutacji.  

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście zamknęła Sesję. 
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