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                                           Protokół z XIX Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście 

 

XIX Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście Elżbieta Woroniecka. Po 

stwierdzeniu kworum do podejmowania ważnych uchwał (na sesji obecnych było 15 Radnych, 

nieobecni Radni: Wojciech Rudnicki, Dominika Ikonnikow, Marta Mężyk, Zbigniew Jacykowski, Sylwia 

Dobrowolska – usprawiedliwieni. Radny Leszek Pochron-Frankowski nie zgłosił swojej nieobecności),  

Rada przeszła do punktu drugiego porządku Obrad: podjęcie uchwały XIX/47/2020 w sprawie 

powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem zastępcy 

Przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście po odwołaniu poprzedniego. Do komisji zgłosiły się trzy 

osoby Radni Paweł Zienkiewicz, Jadwiga Wojciechowska i Dominik Parzyszek. Po wpisaniu nazwisk do 

uchwały, Rada przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały. Za przyjęciem głosowali wszyscy 

Radni i uchwała została przyjęta jednomyślnie i weszła w życie z chwilą podjęcia. Następnie 

Przewodnicząca poprosiła Radnych o podanie kandydatur. Sama podała kandydaturę Radnej 

Magdaleny Kamrowskiej. Następnie Przewodniczący Zarządu Maximilian Kieturakis podał 

kandydaturę Natalii Grzymały, a Radna Jadwiga Wojciechowska podała kandydaturę Jolanty Lipskiej. 

Następnie komisja skrutacyjna dokonała wpisów nazwisk kandydatek na karty do głosowania. Karty 

zostały rozdane radnym, którzy przeszli do głosowania nad swoimi kandydatkami. Po zebraniu 

głosów komisja udała się do sąsiedniego pomieszczenia w celu ich przeliczenia i sporządzenia 

protokołu. Po przeliczeniu Radna Jadwiga Wojciechowska oznajmiła, że Radna Magdalena 

Kamrowska otrzymała 10 głosów, Jolanta Lipska 3 głosy, a Natalia Grzymała 2.  Imię i nazwisko 

Magdaleny Kamrowskiej zostało wpisane w uchwałę XIX/48/2020 i następnie Rada przeszła do 

głosowania nad przyjęciem uchwały powołującej Magdalenę Kamrowską na stanowisko zastępcy 

Przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście. Po gratulacjach dla wszystkich kandydatek, Rada 

przeszła do wolnych wniosków. Magdalena Kamrowska podziękowała za okazane jej zaufanie. Radny 

Paweł Zienkiewicz nawiązał w swoim komentarzu do pojazdów Retro – meleksów wożących  

turystów po centrum Gdańska i zapytał na jakim etapie jest zgłoszenie ich nielegalnego działania. 

Radny Dominik Parzyszek dodał informację, o zadowoleniu właścicieli meleksów z zainstalowania w 

mieście stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.  

Na tym Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmiescie zakończyła posiedzenie XIX Sesji Rady Dzielnicy 

Śródmieście. 

 

Protokół sporządzony przez Przewodniczącą Rady. 
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