Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
Sprawozdanie z X posiedzenia w dniu 24 sierpnia 2016 r.
18.20 - Rozpoczęcie posiedzenia.
Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 4/7 członków Komisji – kworum:
o
o
o
o

Maciej Kałas
Witold Kuźmicki,
Barbara Zieleń,
Zbigniew Mleczko.

Omówienie projektu chwały wraz z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie rozszerzenia strefy
płatnego parkowania o ulicę Jesionową, w związku z planowanym wprowadzeniem opłat za
parkowane na sąsiedniej ulicy De Gaulle’a. Inicjatywa podjęta na wniosek mieszkańców,
którzy mają uzasadnione obawy dotyczące zwiększenie liczby parkujących samochodów.
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały
ZA: 4 (jednogłośnie)
Projekt uchwały zostanie skierowany do przewodniczącego Rady.
Omówienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie zmiany
organizacji ruchu na ul. Batorego poprzez wprowadzenie na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do
ul. Podleśnej ruchu jednostronnego oraz wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów na
uwolnionym pasie ruchu w sposób równoległy do krawężnika i umożliwienie jazdy rowerem
w obu kierunkach poprzez odpowiednie oznakowanie. Projekt przygotowany w związku z
występowaniem problemów komunikacyjnych dotyczących przejezdności i nieprawidłowego
parkowania na ul. Batorego.
Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały
ZA: 3 PRZECIW: 1

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Projekt uchwały zostanie skierowany do przewodniczącego Rady.
Dyskusja na temat dalszej organizacji dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy. Pomimo małej
aktywności niektórych radnych, Komisja zdecydowała utrzymanie dotychczasowego
harmonogramu organizacji dyżurów, tj. jeden dzień w tygodniu (czwartek) w godzinach 17.00
– 19.00. W pierwszy czwartek miesiąca dyżur przewodniczącego Zarządu. W drugi czwartek
miesiąca dyżur „ze służbami” na który zaproszeni zostaną przedstawiciele policji i straży
miejskiej.
Omówienie pisma ZDiZ w sprawie wniosku mieszkańców ul. Dekerta w sprawie wprowadzenia
ruchu dwukierunkowego na ul. Jesionowej w Gdańsku. Komisja wniosek mieszkańców
opiniuje negatywnie. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku Małachowskiego –
Partyzantów spowoduje dla mieszkańców i pacjentów przychodni lekarskiej zwiększenie
ryzyka wypadków. Ponadto, planowany remont chodników na ul. Jesionowej zakłada
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realizację miejsc parkingowych bezpośrednia na jezdni równolegle do krawężnika. Komisja
negatywnie ocenia możliwość likwidacji miejsc parkingowych lub przeniesienia ich na chodnik
kosztem komfortu pieszych celem wprowadzenia ruchu dwukierunkowego. Pismo z
odpowiedzią do ZDiZ przygotuje radny Witold Kuźmicki.

Posiedzenie zakończono o godz. 19.50.
Sporządził,
Witold Kuźmicki
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