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                                           Protokół z XX Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście 

 

XX Sesję otworzyła zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście Magdalena Kamrowska. Po 

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

przeszła do punktu drugiego porządku Obrad: Komunikat Zarządu dotyczący procedury planowania 

budżetu na 2021 rok oraz dotyczący prac podjętych w związku z pojazdami wolnobieżnymi. Planowane 

były wcześniej spotkaniami w siedmiu szkołach, ale te spotkania o charakterze otwartym nie będą 

mogły się odbyć, ponieważ szkoły zamykają się na taki otwarty charakter spotkań. Spotkania odbędą 

się za pośrednictwem Microsoft Teams, pomysły też będą mogły być wrzucone do skrzynki. Do 

02.10.2020 roku Radni otrzymają wiadomość ze spisem wszystkich zgłoszonych projektów, próśb, 

problemów i pomysłów. Do 14.10 zostaną opracowane priorytety przez komisje a 18. XII.2020r Zarząd 

Dzielnicy Śródmieście przedstawi projekt budżetu, po zaopiniowania przez komisje tematyczne 

zostanie on opublikowany na gdansk.pl, FB oraz wywieszony na tablicach ogłoszeniowych. Na 

02.12.2020r planowane jest głosowanie nad projektem uchwały budżetu. 

Komunikat dotyczący pracy w związku z pojazdami wolnobieżnymi. Zarząd podjął kroki w sprawie 

wytyczenia miejsc postojowych dla tego typy pojazdów. Odbyły się spotkania w GZDiZ, Komisja 

Bezpieczeństwa spotkała się z przedstawicielami firm świadczących przewóz osób pojazdami 

wolnobieżnymi, Policją i Strażą Miejską na podstawie, których ma opracować rekomendację co do 

dalszych działań dla Zarządu Dzielnicy.  

Rada przeszła do Podjęcia uchwały XX/49/2020 zmieniającą uchwałę XIII/34/2020 Rady Dzielnicy 

Śródmieście z dnia 19.02.2020 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność 

statutową Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2020. 

Zreferuje Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Pan Maximilian Kieturakis. Punkty zostały wykreślone z 

uchwały na wniosek Radnych zgłaszających projekty z powodów braku możliwości ich realizacji, czyli 

pandemii Covid -19.  

Wykreślone zostały projekty, ustępy uchwały XII numer: 

10. III Święto ul. Świętego Ducha – 3 000,00 zł na wniosek Radnej Dominiki Ikonnikow 

17. 102. rocznica urodzin Brunona Zwarry – 4 000,00 zł na wniosek Radnej Dominiki Ikonnikow 

18. Trening pamięci dla seniorów – 4 500,00 zł na wniosek Radnej Magdaleny Kamrowskiej 

20. Sprawny senior – gimnastyka dla seniora – 7 200,00 zł na wniosek Radnej Magdaleny 

Kamrowskiej 

21. Rodzinna gra terenowa na orientację Śródmieście – edycja VI – 3 500,00 zł, projekt zewnętrzny, 

który się nie odbył 

22. Poprawienie estetyki wokół wiat śmietnikowych – 10 500,00 zł, na wniosek Radnej Natalii 

Grzymały została kwota obniżona o 3500 zł, projekt pomniejszony o jedną wiatę  

23. IV Spartakiada Przedszkolaków – 1 500,00 zł, na wniosek Radnej Sylwii Dobrowolskiej 

26. Wieczory dla seniorów – 10 000,00 zł na wniosek Radnego Maximiliana Kieturakisa 

29. Warsztaty międzypokoleniowe przy Przedszkolu nr 41 – 1 500,00 zł na wniosek Radnej Sylwii 

Dobrowolskiej 

32. Mariacka piękniejsza na święta – 14 000,00 zł, rezygnacja na podstawie zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska 



33. Uatrakcyjnienie mostów donicami i zielenią – 35 000,00 zł rezygnacja na podstawie 

zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

34. Oświetlenie skweru „Za Murami” – 35 000,00 zł, GZDiZ określił, że kwota jest za mała do 

realizacji projektu 

35. Szkoła tańca dla seniorów – 4 000,00 zł na wniosek Radnej Magdaleny Kamrowskiej 

Zmienia się punkt rezerwy Budżetowej na 191 487 zł, w tej kwocie jest też uwzględniony 

zarezerwowana kwota na walkę z Covid 19. 

Głos zabrał Zbigniew Jacykowski w sprawie projektu 34 Oświetlenia skweru „Za Murami” w sprawie 

zwiększenia puli środków przeznaczonych na ten projekt. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił jak wygląda 

procedura. Głos zabrała Natalia Grzymała – projekty twarde miały być zgłoszone do 31.03.2020r, 

projekt i tak nie zostanie zrealizowany przez GZDiZ w 2020 roku.  

Głos zabrała Jadwiga Kownacka w sprawie rezerwy budżetowej i przeznaczenia środków z projektów 

miękkich. Projekty przechodzą do rezerwy budżetowej i będą mogły być wykorzystane w 2021 roku na 

projekty twarde /inwestycje/ 

Głos zabrała Magdalena Kamrowska w sprawie projektu dotyczącego wiat śmietnikowych – dwie wiaty 

mają być realizowane z trzeciej zrezygnowano. Odpowiedziała Natalia Grzymała - realizowany będzie 

projekt zagospodarowania wiat przy ulicy Sempołowskie oraz Żuławy, jeden projekt nie będzie 

realizowany. Za mało czasu zostało na realizację projektu w całości.  

Jadwiga Kownacka zapytała co będzie dokładnie realizowane w tym projekcie, czy mają to być 

zbudowane nowe wiaty śmietnikowe czy zagospodarowane będzie miejsce wokół, poruszyła też temat 

własności tych wiat. Natalia wyjaśniła na czym będzie polegał projekt – nasadzenia, szablony na 

wiatach, działania z mieszkańcami, warsztaty dotyczące segregacji śmieci. 

Agnieszka Mionskowska zauważyła, że wiaty na Dolnym Mieście przeważnie nie należą do wspólnot  a 

są współdzielone z budynkami miejskimi.  

Dominik Parzyszek zadał pytanie czy jeśli nie przyjmiemy uchwały to Rada straci pieniądze. Maximilian 

Kieturakis wyjaśnił, że Rada nie traci funduszy, przejdą one na poczet rezerwy budżetowej i odbywa się 

to na wniosek Radnych, którzy są odpowiedzialni za projekty. 

Jadwiga Kownacka zapytała czemu mamy już teraz podjąć tą uchwałę. Maximilian Kieturakis wyjaśnił, 

że wskazane projekty jeszcze się nie rozpoczęły i nie ma szans już na ich realizację.  

Natalia Grzymała zaznaczyła, że Rada i Radni mają mogą zdecydować na co zostaną przeznaczone 

środki.  

Jadwiga Wojciechowska zapytała o pomysł na realizację inwestycji budowa wybiegu dla psów, uzyskała 

odpowiedź, że ewentualny projekt można wykorzystać w przyszłym roku. Agnieszka Mionskowska 

przypomniała, że wybieg dla psów znajduje się w parku „Za Murami”. 

Odbyło się głosowanie nad uchwałą – 9 głosów za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się. Uchwała wchodzi w 

życie. 

Wolne wnioski i oświadczenia 

Sylwia Dobrowolska zgłosiła, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 zwrócił się do niej z prośbą o zakup 

lub dofinansowanie ozonatora i zreferowała sprawę Radnym. Maximilian przedstawił, że mamy w 

dzielnicy 18 szkół, stwierdził, że konieczne są konkretne konsultacje z jednostkami oświatowymi, 

zapoznanie się z potrzebami.  



Natalia Grzymała zapytała o pismo w sprawie domów na wodzie, odpowiedziała Magdalena 

Kamrowska – trzeba sporządzić pismo, przegłosować przez Komisję Ładu Przestrzennego, kolejnym 

etapem będzie głosowanie na sesji Rady Dzielnicy i przekazanie do Rady Miasta. Domy na wodzie mogą 

być ciekawą alternatywą rozwoju miasta.  

Zbigniew Jacykowski zwrócił uwagę Radnej Miasta Kamili Błaszczyk na wygląd śmietnika Ogarna – 

Długa, prosił o interwencję w tej sprawie. Pani Radna Kamila Błaszczak zapewniła o wsparciu.   

Paweł Zienkiewicz zapytał o ewentualną rekomendację w sprawie domów na wodzie, Magdalena 

Kamrowska odpowiedziała, że opinia będzie ogólna dotycząca rozwoju miasta a nie dotycząca jednego 

pisma i przedsiębiorcy.   

Dominik Parzyszek wypowiedział się w temacie aktywizacji wody i budowy domów na wodzie. 

Zaznaczył, że jest to ciekawa idea, ale nasza opinia powinna być skierowana nie do poszczególnych 

pism i osób a powinna być ogólna opinia do ogólnego rozwoju miasta na wodzie i aktywizacji wody. 

Wypowiedział się też na temat pojazdów wolnobieżnych oraz wiat śmietnikowych.  

Zbigniew Jacykowski poparł ideę napisania i przekazania ogólnej opinii pozytywnej na temat 

haouseboatów. 

Na tym zastępczyni Przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście zakończyła posiedzenie XX Sesji Rady 

Dzielnicy Śródmieście. 

 

Protokół sporządziła Magdalena Kamrowska. 

Podpisano: 

Magdalena Kamrowska 

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Dzielnicy Śródmieście 


