RADA DZIELNICY WRZESZCZ CORNY
Gdańsk, 30 kwietnia 202I r.
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Zarząd Dzielnicy Wtzeszcz Górny w 202a r. pracował pocątkowo

w

D

zIE L N I C Y

czteto-, a od

X

sesji

(30 czerwcaŻ\Ża r.) trzyosobowym składzię osobowym:

-

Krzysrtof Koprowski - Przewodnicący Zarządu (wybór uchwałą ntLl5l2019)
Ewa Woźna -ZastępcaPrzewodniczącęgo Zarządu (wybór uchwałą nrIl6lŻ019)

Piotr Smolnicki

-

Cńonęk Zarządu (uniewazniony wybór uchwałą rlr 1l9lŻ0I9;

ponowny wybór uchwałą nr IV/l8/19)

-

Joanna Sławkowska-Marszeniuk _ Członek Zarządu (unieważniony wybór uchwałą

nrIl9l2OI9; ponowny wybór uchwałą nr IV/18/19; rezygnacja ptzyjęta uchwałą
rvX/39120)

Wybór ww. składu osobowego podczas dwóch sesji wynikał z faktu unieważnienia
przezPrezydent Miasta Gdańska uchwały z I sesji dot. liczby Członków Zaruądu.
Wykluczenie ze składu ZarząduJoanny Sławkowskiej-Marszeniuk nastąpiło na wniosek radnej
zewzględów osobistych, natomiastprzyjęcie uchwały nrX/39l20 podyktowane było wyłącznie

pottzebąuregulowaniazasaddziaŁaniaZaruądupodkątemprawnym.

SIEDZIBA
Siedziba Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny majduje się przy al. Grunwaldzkiej IŻ7 w Gdańsku
_tm,ł. Wysepka.

W związku zpandemiąkoronawirusa od marca2020 r. w siedzibie Rady zostały wstrzymane
dyzury oraz sesje. Mieszkańcy mogą kontaktowaó się z Radą poptzęz środkikomunikacji
na od1egłość(e-mail, Facebook) lub pocztą tradycyjną (regularnie jest sprawdzana skrzynka

'
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ CORNY
W

pocztowa prry siedzibie).

razie potrzeby istnieje możliwośó kontaktu bezpośredniego

zraónymi w ograniczonym gronie osobowym
b

ezpieczenstwa

s

z

zachowaniem wszystkich środków

anitarne go.

Ztego Samegopowodu w2020

r.

wstrzymanezostaĘ spotkaniaseniorow orazinnevłydarzetia

w siedzibie Rady w duzym gronie osobowym.
Sesje rady dzielnicy począwszy od

XI

sesji odbywają się wyłącznie w formie zdaLnej. Sesja

IX

odbyła się na świezympowietrzu na boisku w parku przy ul. De Gaulle'a (ok. 200 metrów
od siedziby Rady). Sesja
b ezpie

X

odbyła się

w

siedzibie Rady

z

zachowaniem środków

czenstwa sanitarne go.

Siedziba jest regularnie odwiędzana przez członków Zarządu celęm m.in. sprawdzenia
szczelności instalacii' odczyfu liczników elektrycznych, sprawdzetia skrzynki pocztowej,
wywietrzenia pomieszc zeń czy podlania kwiatów.

BUDZET DZIELNICY
w

2020 r. na podstawie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowychna działaLnaśÓ

statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny wydatkowano łącznie 1'82 169 zł nanastępujące zadania
(kolejnośÓ wg uchwalenia)

1.

:

Utrzymanie domeny i strony internetowej Rady Dzielnicy WrzeszczGomy _2I9 zł

2. X Wrzeszczahska olimpiada Przedszkolaka _ 9 500 zŁ
3. Sąsiedzka Szkoła Ż020 _24 929 zł
4. Rodzinna gra terenowa na orientację - 3 500 zł
5. Warsztaty florysĘczne dla mieszkańców _ 4 500 zł
6. Przedsięwzięcia rwiązane z zagospodarowaniem dzielnicy w

zakresie wypoczynku,

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

nasadzenia zieleni

-

104

600

zł (kwota

Srrmaryczna

z

dwóch uchwał, którymi

ptzekazano środkina ten cel), które przeznaczono na:
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a)

wykonanie Żywopłotu na wysokościtzw. Festynowej Łąki (rejon ul. Jaśkowa

Dolina 76),

b)

nasadzenia roślinnościna ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Fiszera,

c)

kontynuacj

ę prac

restauratorskich pr7ry bramie wjazdowej

do

Parku

w Królewskiej Dolinie wraz z tporządkowanie dawnej piramidy widokowej,

d)
e)

kontynuację prac w zakresie zieleni na skwerze przy ul. Dmowskiego,

D

oznakowanie dojśĆdo punktów widokowych (drogowskary) w Parku Jaśkowej

poprawę zagospodarowania punktów widokowych,

Doliny,

7.

g)

nowe nasadzenia zieleni na placu przy Cristalu,

h)

wykonanie zywopłotuprzy al. Grunwaldzkiej 14I @tzy Galerii Bałtyckiej),

i)

przygotowanie tablic informacyjnychz mapą Parku Jaśkowej Doliny.

Przedstęwzięcia związane

z

zagospodarowaniem dzielnicy

w

zakresie poprawy

bezpieczeistwa ruchu _ 28 92I zł,Iśorcprzeznaczono na zabezpieczenie chodników
przed nielegalnych parkowaniem w rejonie:

a)
b)

al. Grunwaldzkiej

A1

(p:rzy

Galerii BaĘckiej)'

przystanku autobusowego JaŚkowa Dolina przy GCH Manhattan (od strony
Olimpu),

c)

ul. Dmowskiego przy dworcu kolejowym,

d)

ul. Dmowskiego 12,

e)

skrzyŻowania ul. Jaśkowa Dolina

0

ul. Jaśkowa Dolina 2 (przł siedzibie GAiT)'

g)

ul. De Gaulle'a 8,

-

Sienkiewicza,

h) sl<rzyżowarlia Sobótki _ Kossaka'
D uI.ParĘzantów 49 (przejŚcie w poblizu
j) ul.ParĘzantów 18.
8.

Senior w pandemii koronawiruSa

-

6 a00

ul. Topolowej),

ń

Do tzw. rezerry budżetowej na 2a2I r. przeniesiono kwotę 70 7I9 zł, ktora będzie
przęZnaczona na konĘnuację przedsięwzięć zwiryanych

z

zagospodarowaniem dzielnicy
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w zakresie wypoczynku, rekreacji, ochrony środowiska, elementÓw małej architektury

orazutrzymania i nowych nasadzeń zieleni.

W rwiązku z obostrzeniami sanitarnymi, które wielokrotnie były modyfikowane w 2020

r.,

Rada Dzielnicy zdecydowała o rezygnacji z Łącznie sześciupĄektów, przyjmu1ąc stosowne
nowelizac'ietrw. uchwały budzetowej i uchylając zapisy doĘczące zadaf.;

1. Całoroczna aktywizacja seniorów - planowana kwota nareaIizaĄę projektu T7 000 zł
2. Wrzęszczuftska Choinka _ planowana kwota narealizację projektu 22 000 ń
3. Piknik Zdrowiai Urody - planowana kwota narea|izaĄę projektu 4 a00 Zł
4. II Bal Seniora - planowana kwota narealizację projektu 6 000 zł
5. obchody 75-lecia Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego - planowana
kwota narealizację projektu 3 500

6.

Peleton

z

ń

Wrzeszcza Górnego na 24. Wielkim Przejeździe Rowerowym 2020

-

planowana kwota narealizację projektu 3 500 zł

7.

Historyczny Spacer po Wrzeszczu - planowana kwota nareaIizację projektu I 500

Ze względu na

ń

wspomniane obostrzenia sanitarne, niemoŻnośÓ wyłonienia wykonawców

przez Gdanski ZarządDróg i ZleIeni oraz odstąpienie przez GZD1Z od zmian orgarizacji ruchu
na ul. Batorego, dokonano stosownymi uchwałami korekt kwot przeznaczonych na realizację

projektów:

1. Sąsiedzka Szkoła -początkowa kwota 31 069 zł; ostatecznie jw. - 24 9Ż9 zł
2. Przedsięwzięcia rwięane Z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie

poprawy

bezpieczenstwa ruchu - początkowa kwota z dwóch uchwał 71 500 z); ostateczlie jw. 28 g2I zł

Ponadto zarządzeniem

m

479120 Prezydent Miasta Gdańska

z

dn. 17 kwietnia 2020

r.

uniewazniono uchwałę budzetową nr DV38l20 w zakresie dwóch projektów, które w opinii
organu nadzorczego nie spełniają zapisów statutu Rady Dzielnicy:

1. EKSPERT -

2.

spotkania informacyjne _ planowana kwota narealizaĄę projektu 3 000 zł

Budowa i wzmacnianie tożsamościWrzeszczaGómego

- warsztaĘ dla

mieszkańców

- planowana kwota narealizację projektu 5 800 zł

Gdansk
www.wrzeszczgorny.pl
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RADA DZIELNICY WRZLSZCZ GORNY
UCHWAŁY o ZNACZEMU DZIELNICOWYM

w

2020

r. podjęto łącznie 26 uchwa| które oprócz kwestii

organizacyjno-statutowych

dotyczyĘ bieĄcych spraw dzielnicowych m.in.:

1.

Funkcjonowania Stru4 Miejskiej i potrzeby jej reformy

2.
3.
4.

Budowy drogi rowerowej wzdłuŻul. Dmowskiego

5.

Nadania

6.
7.

Wpisania historycznego cmentarza parafii

Rozszerzenia granic Stres Płatnego Parkowania
Wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowarria
al. Josepha von Eichendorffa
^arwy
Przywrócenia funkcjonowania linii autobusowej nr I29

MBNP do Rejestru Zabyków

Woj.

Pomorskiego

8.
9.
t0

Planowanej nazw Skwer im. Gęn. Marka Bezruczko
Nadania fiazwy PIac Przyjaciół Wrzeszcza

. Zmian w sposobie funkcj onowania j ednostek pomocni czy ch

II. Zmiarl,w organizacji ruchu wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa
12. Montużnl parkometró w

i tozpoczęcia poboru opłat na ulicach w SPP

13. organzacji ruchu w rejonie

ul.PaĘzantów 51A i 51B

14. Orgarizacji ruchu na ul. Fiszera
15. Przystąpienia do

sporządzeniaMPZP dla rejonu ul. Jarowej i Krętej

Skrótowe objaśnienie treści wybranych uchwał
(treśćwsrystkich uchwał złwartajest na stronie internetowej Rady _wrzeszczgorny.pl):

Ad. 3, 4 oraz 12. Zgodrue z treściąuchwał SPP powinna zostać poszerzona o

rejon

ul. Słowackiego, co zostało pozyĘwnie rozpatrzonę ptzezRadę Miasta Gdańska. Śspp

wcię

czeka na pozytywne rozpatrzenie

-

zgodnie zirucjaĘwą Rady powinna objąć centralną częśĆ

Wrzeszcza Górnego.
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RADA DZIELNICY WRZLSZCZ GORNY
Ad. 5. Postulowana naTł{a miała zostać nadana dla bezimiennej alei spacerowej (i zarazem
dojazdu awaryjnego do szpitala) od ul. Srebmiki do ul. Potokowej. Miasto Gdansk odrzuciło

propozycję, tłumacąc brakiem wydzielonej karty drogowej w planie zagospodarowania.

Ad. 7. Uchwała - wniosek do Pomorskiego Wojewóózkiego Konserwatora

Zabytkow

ptzyczynlł się do dyskusji w mediach nad potrzebą ochrony dziedzictwa dzielnicy. ostateczna
decyzja PWKZ w tej sprawie nie zapadŁa.

Ad. 8 i 9. Procedowanie Ęch uchwał było wymuszone działaniami radnych miasta z Wszystko
dla Gdańska oraz Koalicji obywatelskiĄ'którza wielokrotnie i celowo pomijali głos Rady

Dzielnicy w zakresie nazewnictwa ulic, placów, skwerów itp. Temat był szeroko omawiany
w mediach. ostatecanie skwer im. Gen. Bezuczko zostałnadany przestrzeni w oliwię, zaśPlac

Czerwonych Gitar zostaŁ przegłosowany bezudzielenia głosu Radzie Dzielnicy na sesji Rady
Miasta Gdanska.

Ad.

10. Uchwała ta była odpowiedz ią na działania radnych miasta

z Wszystko dla Gdńska

i Koalicji obywatelskiej dąących do reformy jednostek pomocniczych z pominięciem głosu

rad dzie|ruc. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny postuluje przesunięcie wdrożenia
wszelkich zmiando najblizszej nowej kadencji rad dzielnic.

Ad.

15. Uchwała _ wniosek został pozytywne rozpattzony przez Prezydent Miasta Gdańska.

obecnie trwają dalsze etapy procedury planistycznej.

ZarządDzielnicy o bieżącej działalnościRady, w tym rea|izacji ww. projektów budżetowych,

informował mieszkańców poprzez stronę internetową wtzeszczgomy.pl otaz profil
na Facebooku fb.com/WrzeszczGomy. Na stronie intemetowej zatnieszczona jest takŻe treść

wszystkich uchwał oraz dokumentacjazrealizacji najwaŻniejszych projektów.
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ CORNY
PovłyŻsze dztaŁania nie lvymagały anga:Żowania Żadnych środków finansowych poza
przedłuzeniem ważnościdomeny wrzeszczgorny.pl oraz opłaĘ za miejsce na Serwerze.

w

2020 r. nię dokonano Żadnychzmianw zakresie liczby czy wymiany gablot informacyjrych.

Zarząd sprawował nadzor nad sześcioma gablotami:

l.

Al. Grunwaldzka na wysokości Parku Uphagena

2. Al.

Grunwaldzkana wysokości parku ptzy

uI.

De Gaulle'a (przystanku tramwajowego

Klonowa)

3. Al.
r

4.
5.
6.

o

Grunwaldzka na wysokościprzystanku tramwajowego Galeńa

zdziału al. Grunwal dzki

ej

BaĘcka

(pas

)

Ul. Partyzantow 44 (zieleniec przed sklepami)
Skwer przy ul. Dmowskiego

Ul. Jaśkowa Dolina na wysokości skrzyżowania z Pawłowskiego

Informacje są takŻe zamieszczone na tablicy korkowej znajdującej się przy szybie w siedzibie

Rady Dzielnicy WrzeszczGómy (a1. GrunwaldrkaIŻ7 _ tnv' Wysepka).

KORESPONDECJA WYCHODZĄCA
ZaruądDzielnicy w 2020 r. wystosował łącznie 11 pism, które doĘczyĘ m.in.

1.

Przebudowy ul. Słowackiego

2.
3.
4.
5.

Barierki na drodze rowerowej przy ul. Piramowicza

6.

Cmentarzabrętowskiego (w nawiązaniu do ww.

Parkingu przy ul.ParĘzaŃów
Stanu utrzymania obiektów zabytkowych na teręnie dzielnicy

Zmian w układzie linii autobusowych przy

UCK
uchwĄ)
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RADA DZIELNICY WRZESZCZ GORNY
PLANoWANE DZIAŁANIA W 2021 R.
Wzoręm poprzednich lat

w 202I r.

planowana jest konĘnuacja dńałafi inwestycyjnych

w zakresie poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznej orazbezpieczeństwa ruchu.

W miarę mozliwościi zgodnie zwyĘcznymi Ministerstwa Zdrowia dot. rwalczania pandemii
koronawirusa, będą równięz podejmowanę działania społeczne i integrujące mieszkańców.

PnzEwoolllczĄcY z^RzĄpu

EJrcYtFsł,glGonilY

/f/,-4."
'furr{
ilrołyrrrl@płbwski
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