
RADA DZIELNICY WRZLSZCZ GORNY

Gdańsk,29 kwietnia 2020 r.

s P RAw o z DA N IE z DzI AŁ AL N o S c I Z ARZĄD U D Z I E L N I c Y
WRZESZCZ GORNY ZA ROK 2019

ZaruądDzielnicy WrzeszczGómy w 2019 r. pracował w niezmienionym składzie od momentu

powołania podczas I sesji (10 kwietnia20l9 r.) oraz IV sesji (l1 czerwcaZll9 r.).

Wybór składu osobowego podczas dwóch sesji wynikałzfaktuuniewaznieniaprzezPrezydent

Miasta Gdanska uchwały z I sesji dot. liczby Członków Zarządu.

Skład osobowy Zarządtt Dzielnicy Wrzeszcz Górny:

- Krzysńof Koprowski _ Przewodniczący Zaruądu (wybór uchwałą ll5l20l9)

- Ewa Woźna _ Zastępca Przewodniczącego Zarządu (wybór uchwałą 11612019)

_ Piotr Smolnicki - Członek Zarządu (uniewamiony wybór uchwałą U9l20|9; ponowny

wybór uchwałą Iv l 18 l 19)

- Joanna Sławkowska-Marszeniuk - Członek Zarządu (unieważniony wybór uchwałą

U9lŻ0I9; ponowny wybór uchwałą IV/l8/l9)

SIEDZIBA

Siedziba Rady Dzielnicy WrzeszczGómy znajduje się przy al. Grunwaldzkiej I27 w Gdańsku

_tzł,t. Wysepka. Lokal uĘczony przez Miasto wykorzystywany jest do prowadzeniabieŻącej

działalności Rady (sesje, dyzury) oraznapotrzeby spotkan klubu seniorów i kombatantów.

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 127 (Wysepka),80-244 Gdansk

te l. : (5 8) 3 46 -63 -2 l, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZLSZCZ GORNY

BUDZET DZIELMCY

W 2019 r. na podstawie uchwaĘ IIlI5l20l9 z późn. zm. w sprawie przeznaczenia środków

finansowych na działalnośÓ statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny wydatkowano łącznie

230 480 zł na następujące zadania:

l. opłata na utrzymanie domeny internętowej Rady Dzielnicy _98 Zł

2. Prowadzenie zajęĆ sportowych/fitness _ 4 200 zł

3. Zajęciaintegrujące mieszkańców Wrzęszczazuczniami ZSS nr 1 _ 6 200 zł

4. Całoroczna aktywizacja seniorów _ l8 800 zł

5. Grupa dyskusyjna od Kodanu przez Gdansk - 3 000 zł

6. olimpiada Przedszkolaka _ 12 000 zł

7. Turniej Smocrych Łodzi _ 6 500 zł

8. Spotkania ze sńuką_ 5 000 zł

9. WarsztaĘ Hip-Hop,,Edukacja to Broń'' _ 6 000 zł

10. Konceń ,,Wrzeszcz Pointz Taras Live'' _ 6 000 zł

11. Piknik Zdrowie i Uroda _2 000 zł

l2. I Wrzeszczaiski Bal Seniorów _ 6 000 zł

13. WarsŹaty florystyczne dla mieszkańców _3 000 zł

14. DopostŻenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 45 _ 5 000 zł

l5. Integracja mieszkańców w plenerze _2 950 Zł

16. Dofinansowanię projektu SzkoĘ Podstawowej nr 39 w Gdńsku _ ,,Gdańsk bez

plastiku'' -2 000 zł

17. Dofinansowanie koncertu z okaĄi Święta odzyskania Niepodległości - Towarzystwo

Śpiewacze im. K. Szymanowskiego _ 3 000 zł

18. Historyczne spacery po Wrzeszęzu_ I 500 zŁ

19. organizacja,,Choinki Mięszkańców'' _ l3 800 zł

2l.Przedsięwzięcia zwiryane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie wypoczynku,

rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej architektury oraz uttzymanie i nowe

nasadzenia zieleni_gs 43Ż zł (kwota sumarycma z dwóch uchwał, którymi przekazano

środki na ten cel)' które przealaczono na:

a) oznakowanie punktu widokowego Kaczy Dołek w Parku Jaśkowej Doliny

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka l27 (Wysepka),80-Ż44 Gdańsk

tel.: (58) 346-63 -2.1, kontakt@wrzeszczgomy.pl, www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ GORNY

b) remont schodów prowadzących do punktu widokowegoKacry Dołek

c) konĘnuację prace prry zabezpieczeniu bramy w Parku w Królewskiej Dolinie

d) nowe nasadzeniazieleni i doraźry remont alejki w Parku w Królewskiej Dolinie

e) nowe nasadzenia zieleni na Skwerze Walentynowicz

0 nowe nasadzenia zieleru na skwerze prry ul. Dmowskiego

g) uporądkowanie i utworzenie punktu widokowego w Ęonie ul. Słowackiego 59

wraz z uroczystym otwarciem

h) nowe nasadzenia drzew przy ul. Czarnięckiego (od strony ul. Miszewskiego)

i) zakuptrzęch gablot informacyjnych dla Rady

j) urządzenie i zabezpieczenie pasa zieleni wzdłuż ul. Zator-Przytockiego

21. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy

bezpieczeilstwa ruchu - 28 000 zł,ktorc przeznaczono na zaberyieczenie chodników

przed nielegalnych parkowaniem w rejonie:

- skrzyżowania ul. Do Studzienki i Matejki

- przystanku autobusowego Jaśkowa Dolina (przy GCH Manhattan)

- ul. Batorego na odc. Matki Polki - Jaśkowa Dolina

W ramach tego projektu budzetowego sfinansowano również montż stojaków

rowerowych w rejonie ul. Do Studzienki i Matejki (3 szt.) oraz Grunwaldzka -
Konopnickiej (l sŹ.)

Jednocześnie do rezerwy na2020 r. przeniesiono kwotę 25 900 zł,która będzie przealaczona

na konĘnuację przedsięwzięó zvłiązanychzzagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy

bezpieczenstwa ruchu.

UCHWAŁY o ZNACZEMU DZIELNICOWYM

w 2019 r. podjęto łącznie 32 uchwały, które oprócz kwestii organizacyjno-statutowych

doĘcryĘ bieĄcych spraw dzielnicowych m.in.:

1. Zmiany nazwy ul. gen' Józefa Fiszera.

2. Wyrażenia stanowiska dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania ptzestrzenrtego rejon al. Grunwaldzkiej i ulicy Jaśkowa Dolina.

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka l27 (Wysepka), 80-Ż44 Gdańsk

tel.: (58) 346-63-21, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZLSZCZ GORNY

3. WyruŻenia stanowiska dot. przystąpienia do sporądzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Wysepki.

4. Wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla rejonu al. Grunwaldzkiej i Matejki.

5. Wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla rejonu tzw. Wysepki.

6. Zasad parkowania pojazdów jednośladowych (np. motocykli) w Strefach Płatnego

Parkowania.

7. Wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Batorego odc. Matki Polki - Sosnowa.

8. Wybiegu dla psów w rejonie ul. Rózy ostrowskiej, Reymonta i Leśny Stok.

9. Zabezpieczenia ptzeciwpowodziowego terenów Wrzeszcza Górnego.

10. określenia priorytetowych zadań dla dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie

budzetu Miasta.

11. Wyrazenia opinii w zakresie projektu uchwĄ Rady Miasta Gdanska dot. maksymalnej

|iczbyzezslło\efi nasprzedażnapojówalkoholowych.

Skrótowe objaśnienie treści wybranych uchwał

(treść wsrystkich uchwal zawartajest na stronie internetowej Rady _wrzeszczgorny.pl):

Ad. 1. Uchwała dot. ul. gen. JózefaFiszera zobowiązała Miasto do przeprowadzeniakonsultacji

przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie zmiany naza^Iy tej ulicy.

Ad. 2. UchwaĘ dot. MPZP dla rejonu al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa Dolina została

pozytywnie zaopiniowana przęz Miasto, w efekcie czego rozszerzono granice przystąpienia

o odcinek do ul. Matejki.

Ad.7. Uchwała intencjonalna dot. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Batorego

ryskała akceptację Gdanskiego Zarądu Dróg i Zięleni. w 2020 r. planowana jest realizacja

Ęmczasowego oznakowaniacelem jej przetestowaniaprzedwprowadzeniem stałej organizacji

ruchu.

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka l27 (Wysepka),80-244 Gdańsk

tel.: (58) 346-63-2l, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ GORNY

Ad. 8. Uchwała dot. wybiegu dla psów w rejonie ul. RóĄ ostrowskiej, Reymonta i Leśny Stok

pozwoliła na utądzenie wybiegu dla psów w formie miejsca spotkań sąsiedzkich z zadbaną

zielenią i żywopłotem pomiędzy zejściarti do tunelu pod Trasą Słowackiego.

Ad. 9. Uchwała dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego została prrygotowana we

współpracy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny i prryjęta na sesji, która odbyła się w SP45

zudziałem szerokiego grona mieszkańców, przedstawicieli miasta oraz urzędników. Była

to pierwsza sesja tego typu' zorganizowanapoza siedzibą Rady.

Zarząd Dzielnicy o biezącej działalności Rady, w tym realizacji ww. projektów budżetowych,

informował mieszkańców poprzez stronę internetową wTzeszczgorny.pl oraz profil

na Facebooku fb.com/WrzeszczGorny. Na stronie internetowej zamięszczona jest także treśó

wsrystkich uchwał oraz dokumentacja z rcalizacji najwazniej szych projektów.

PowyŻsze działanta nie wymagaĘ angazowania zadnych środków finansowych poza

przedłużeniem ważności domeny wrzeszczgomy.pl (opłata Za serwer w 2019 r. ze względu

na terminy wamości konta została uregulowana ze środków prywatnychZarządu).

Zarząd Dzielnicy uporządkował informacje w gablotach informacyjnych oraz doprowadził

do przeniesienia gabloty na ul. Dmowskiego z z-aliedbanego zieleńca o nieuregulowanym

statusie odpowiedzialności za jego utrzymanie (rejon posesji 16A) na teren skweruprzy torach

kolejowych (teren w utrzymaniu GZD|Z). Ze środków Rady sfinansowano również wymianę

zdewastowanej gabloĘ w Ęonie parku przy ul. De Gaulle'a.

Łącznie na koniec 2019 r. Zarząd sprawował nadzór nad sześcioma gablotami:

1. Al. Grunwaldzka na wysokoŚci Parku Uphagena _ gablota zakupiona w poprzedniej

kadencji Rady.

2. Al. Grunwaldzka na wysokości parku przy ul. De Gaulle'a (przystanku tramwajowego

Klonowa) - gablota wymienionaw 2019 r.

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka l27 (Wysepka),8o-244 Gdańsk

tel. : (5 8) 3 46-63 -2 l, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www. wrzeszczgorny.pl

INFORMACJE
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3. Al. Grunwaldzka na wysokości prrystanku tramwajowego Galeria BaĘcka (pas

rozdziału al. Grunwaldzkiej) - gablota zakupiona w 2019 r.

4. Ul. PaĘzantów 44 (zieleniec przed sklepami) _ gablota zakupiona w poprzedniej

kadencji Rady.

5. Skwer przy ul.Dmowskiego - gablota zakupiona w poprzedniej kadencji Rady,

przestawionaw 2019 r.

6. Ul. Jaskowa Dolina na wysokości skrryżowania z Pawłowskiego _ gablota zakupiona

w 2019 r.

Informacje są także zamieszczone na tablicy korkowej znajdującej się prry szybie w siedzibie

Rady Dzielnicy WrzeszczGómy (al. Grunwaldzkal27 - tzw. Wysepka).

KORESPONDECJA WYCHODZACA

ZaruądDzielnicy w2019 r. wystosowałłącmie 18 pism, które dotyczyĘ m)n.

1. Demontażu nielegalnych reklam natz1rł. Wysepce.

2. Zmianw projekcie przebudowy ul. (starej) Słowackiego.

3. Uporądkowania parkowania w parku przy u|. De Gaulle'a.

4. Poparcia wniosku mieszkańców w sprawie remontu oświetlenia ul. Na Wzgorzu.

5. Planów miasta w zakresie zaniedbanych budynków wzdłlŻll.PaĘzantów (odc.

Matki Polki - Sosnowa).

6. Poparcia dla starań siedziby Stowarzyszenia ',Most'' 
ws. nowej siedziby.

7. Zachowania i weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców na terenie prywatnej

posesji (na wniosek mieszkańców prryległych domów).

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka l27 (Wysepka),80-244 Gdańsk

tel.: (58) 346-63-21, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ GORNY

oBECNoŚc napy DZIELNICY w MEDIACH

Działania Rady Dzielnicy Wtzeszcz Górny w 2019 r. były killalkrotnie opisywane

przez lokalne media m.in.:

1. Doposazenie punkfu widokowegoKaczy Dołek _

https://rł r,r rł .trqilniasto.pl/rł iadonrosci,ĄrJolł'e'-rv}'rlosazenie-gdanskiclr-rlirnktow-

r,r idokolv-"_ch-n l 41 5ó2'lrtrlll

2. Nasadzenia drzęw przy ul. Czarnieckiego -

https://r.', rł r.ł.1roj nriasto.plt'rł.iad<llrlosci,lPtlni]<l- l 50-nor,v}'ch-drzcrv-iv-(idansk rr-

nl.ł0079.htnil oraz https://r.r'rr'rł'.gclarlsk.pl/\Ą'iadorrrosciizcliz-i-rad}'-dzielnic-ponacl-sto-

!elyL!^h-drzew-u -s

3. Postulowanychnnianw pĄekcie przebudowy ul. (starej) Słowackiego -

n l39337.html

4. Sesji i uchwĄ poświęconej zabezpieczeriuprzeciwpowodziowemu -

https://rr_rł ri . trtl-inriasto. pllw iadonlosci/Wrzeszcz-Gclrn}'-donraga-sie-lepszego-

zab e zo te c ze tl i a- orzed - ocl dtcl p i e tr i anr i - n l 3 ó 0 3'5 . h t nl l oraz

httrr : //rad i o gdansk. pliu'iadonlosc i/itcm,/

do niaga-s i e- I epsz,) ch-zabezpieczerr-przff!.wpowod ziow)'ch:i

5. Wrzeszszailska Choinka - qlplęlulzą:

rvrzeszczanska-choi nka-nrikolaj ki -pclci-cristalem,a. i 60079

6. ot'warcia punktu widokowego w Ęonie ul. Słowackiego 59 -

httrls://rł rł w .troj nliasto. nllvi'iadonloscilGclansk-otwicra-kolej n}'-tlunkt-rvidokowr'-

\\1i{ok-na-Ol i rve-Przvmo rze-i - Wrzeszcz-n I 3 89 7 I . htm I ;

https://dzienn ikhalt.-vcki.pl/nori'}'-punkt-rł'idokow}'-rł.gdansku-rł,zgorze-j oanrr):

pokazujc-r,r rzcszcz-uonly-i-prz) morzc-z-citlkoii icic-intlci-perspektr E) larlcT -

14521 693 ; http:/iradiotrdansk.pl/\.viadomoscilitem/ I 01 1 67-zobaczJm)--oli\,ve:

u zgorza-nrclrclrorr'e-zatoke-gdanska-i-l'lie-tllko-kclle-i!v-punkt-rł'idokorł}'-rr -qdansku/

; https://wrł,lv.gdansk.pl/rviadonrclsci/rvrzeszcz-gonl.v-i-prz'vnrorze-z-inrrej-

LuZ*!'nktrr-widokorł'e go.a^ l 5 708 3

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 127 (Wysepka),80-244 Gdansk

tel.: (58) 346-63-21, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ GORNY

PLANOWANE DZIAŁAMA w 2020 R.

w 2020 r. planowana jest kontynuacja działń inwesĘcyjnych w zakresie poprawy

zagospodarowania przestrzeni publiczrej oraz bezpieczeństwa ruchu.

W miarę możliwości i zgodnie z wyĘcnrymi Ministra Zdrowia dot. zwalczania epidemii

koronawirusa, będą również podejmowane działana społeczre i integrujące mieszkańców.

PRzElłoot{lczĄcY zrnzĄpu
orlffYlnzEsłuGmfi-i,--- / /. ..".( .....-Z
'' {,L',' /'ć l ,' 'KfuśztlfKopńwski

Siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 127 (Wysepka),80-244 Gdansk

tel.: (58) 346-63-21, kontakt@wrzeszczgorny.pl, www.wrzesz.czgomy.pl
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