Rada Dzielnicy
Wrzeszcz Górny

Gdańsk, 30 kwietnia 2022 r.

sPRAwozDANIE z DZIAŁALNoŚfl zARzĄDU DZIELNICY
wRJ.EszCz GÓRNY zA RoK2021
zuŻądDzldrnicy wrzeszcz Gómy w 202l r' pmcował w tzyosobowym składzie:

_
-

KrŻysztofKoplowski _ Przewodniczący Zarządu (wybór uchwałąt U5/201'9)
Ewa woźna _ Zastępca Przęwodnicącego Zarządu (wybór uchwałą Ąl v6l20l9)

Piot. smolńcki

'

Cżonek Zarządu (uniewazniony wybór rrchwałą nr l/9l20l9|

ponowny wybór uchwałą rrr Iv/18/19)

WyMr ww. składu osobowego podczas dwóch sesji wynikał z fakfu
prŻez Prezydęnt Miasta Gdańska uchrłaĘ z I sesji dot.

ticzĘ Członków

Uniewsżnienia

Zarządu.

SlEDZIBA
Siedziba Rady Dzielnicy wrŻeszcz Gómy majduje się przy al' Gru1waldzkiej 127 w

Gdńsku

_ tŻw. wysępka.

W związku z pandemią koronawirusa i wielokotnymi zmianami w obostzeniach ws2ystkie
sesje z wyjątkiem sesji

XVII odbywĄ

się w formie zdalnej.

W siedzibie z powodu pandemii koronawirusa nie odbywały się dyżury, lecz mieszkańcy mogą
kontaktowaó się z Radą poprzęz środki komunikacji na odległość(e-mail' Facębook) lub pocztą

tadycyjną (regulamie jest sprawdzana skr4Ńa pocztowa przy siedzibie).

W razie potrzeby ismieje możliwośćkontaktu bezpośrędliego z radnymi

w ogranczonym

glońe osobowym z zachowaniem wszystkich obowiązujących środków
sanitamego.

siedziba i adres do korespondencji: al. Grunwaldzka l27 (tzw' wysepka), 80_244 Gdańsk
(prosimy nie wysyIać listów poleconych)
tel.: (58) 346_63_21 / e-mail: koniakt@wrzeszczgomy'pl / www: łTzeszczgomy.pl

Rada Dzielnicy
wrzesŻcz Górny

siedziba iest regulamie odwiedzana przez członkó\ł Zarządu celem m'in. sprawdzeńa skzynki
pocŹow€j,

szczelności instalacji, odcz1tu licaików elektrycmych, wywietrzenia pomieszczeń

czy podlania kwiatów'

BI IDZET

w

DZIELNICY

202 1 r. na podstawie uchwał w sprawie plzeznaczęnia śIodków lrnansowych na działalność

statutową dzielnicy

wlzeszcz Gómy wydatkowano łączrie 21ó 021 zł na następujące zadania

(kolejnośó wg uchwalenia):

1.

Utrzymanie domeny i strony intemetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Gómy - 279

2.
3.

Sąsiedzka

4.
5.

Podwi€czorki

6'
7'

Koncelt chóru Towarzystwa Śpiewaczego im' K. Szymanowskiego 5 000 zł

Szkoła 20

Ż)

402 zł

Senior w paldemii koronawirusa 15 000 zł

plzy lr'l'zyce _ |1' 600 zł

Wsparcie finansowe letniego wypoczynku d|a dńeci z'łłrzeszcza Gómęgo _ 6 000 zł

Przedsięwzięcia

z,łięale z

zagospodarowaniem dzielnicy w zakesie wypoczynku,

rękeacji, ochony środowiska' elementów małej architęktury oraz utŹymanie i nowe
nasadzenia zieleni - 49 000 zł (kwo1a sumalyc2na z dwóch uch\łał, któł'fni pŻekazano
środki na ten cel), któte ptzea\aczono na:

a)
b)
c)

nasadzenia drzęw wzdłuŹ al. Grunwaldzkiej

d)

nasadzenia zieleni na ul' Jaśkowa Dolina w rejonie tzw. Festynowej Łąki

nasadzenia zieleni w lejonie skrzyżowania Batorego - sosnowa
nasadzenia żeleni na ul. Jesionowej

8. Przedsięwzięcia myiązarc
bezpieczeństwa ruchu

a)

'

z

ngospodarowaniem dzielrricy

w

zakresie poprawy

97 70D zł'klólę plzeańczono na:

zabezpięczonle chodników przed nielegalnym parkowaniem w rejonie: Trasy
Słowackiego

- al. Grunwaldzkiej

,

ul. Słowackiego' al. Grunwaldzkiej

l 02_

l l 0'

Miszewskiego (przystanek autobusowy)' Paltyzantów 36' Partyzantów 45

b) przebudowę przejścia ptzy ul. Miszewskiego

w Ęonie skzyŹowarria

z ul. Uphagena

c)

utworzęnie azylów na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Partyzantów 36

Siedziba j adres do korespondencji: al' Grutrwatdzka l27 (tŻw- wysepka)' 80-244 Gdańsk
(prosiny nie wysyłać listów pol€conych)
(58)
t€l.:
34ó-ó3-21 / e-mail: kontakt@wrzeszczgomy'pl /www: wrzeszczgomy.pl

Rada Dzielnicy
Wrzeszcz Gólny

9.

Dodatkowe nasadzenia zięleni oraz montaż elementów małej architękfury' 11 700 Żł'
którę

pżenBczono na:

a)
b)
c)

nasadŻenia

kzewów w ręjonie skrzyżowania Batolego Topolowa

nasadzeńa żeleni w rejonie ul. Boh. Getta waBzawskiego
montaz tablic informacyjnych z mapą Palku Jaśkowej Doliny

Do tzw' reze&y budżetowej la 2022 t. przeniesiono kwotę 35 223 zł' króra będzie
pr7eŻfńc7orra na d?ialania

w

Ż'vy'lązkn

rriezbędna

in rł esq cyj ne.

z obostfzeniami sanitarnymi, które więlokrotnie były modyfikowane w 2021

była rezygnacja

Rowercwego'' na kwotę 5 000

z pĄeLtu:

r.,

Wsparcie finansowe ,,Wielkiego Przejazdu

ż.

Ze względu na odmowę ręaliacji ze stony Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Zezygnowano
z projektów:

l.

lluminac|e świedne na placu przy ul.

2.

Poprawa zagospodarowania placu zabaw przy ul. Poiitechnicznej

Klonowej 22000zł
-

Ponadto ze względu na ograniczenie liczby pierwotnie zaplanowanych

kontuzji

i

zwolnięnia lekarskiego jednego

z

6 625

zł

zajęć (z powodu

trenelów) dokonano zmnięjszęnia kwoty

przeznaczonej na realizację projektu Sąsiedzka szkoła z L:woty 22 000

d

do 20 402 zł.

Wszystkie ww. zrniany byĘ dokonywany w oparciu o przyjęcie stosownych uchwał'

UCHWAŁY o ZNACZENIU DZIELMCoWł'N]I
W 2021 r. podięto łącznie 23 uchwĄ, które oprócz kwestii organizacyjno-statutowych
dotyczyły bięących spraw dzielnicowych m'in. w sprawie:

1'

Wniosków do sporądzanego miejscowego planu zagospodarowania pżęstrŻelnego
dla ręjonu ul. Jarowej i Krętęj

vlŁ/-b"/

Siedziba j a&es do korespondencjir al. Orunwaldzka 127 (tzw. Wysepka), 80-244 Cdansk
(prosimy nie wysyłać listów poleconych)
(58)
tel':
346-ó3-2l / €-mail: kon.a}t@wrzeszczgomy.p] / w\ł1łjWz€szczgomy'pi
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2.

Przysąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestr'ennego
dla rejonu ul. Jaśkowa Dolina i Harcerskiej Bazy obozowej

3.

Prąvstąpienia do sporądzenia miejscowego planu zagospodarowania przesfuzennego
dla rejonu ul. Pa.tyzantów 70

4.

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. pŹebudowy

ul. Do

StudzieŃi

w związlrr z planowłrą budową trasy tramwajowej Nowa Politechniczna (GP_W)

5. PŹeplowadzenia koŃursu

architektonic7-no_urbanistycznego

dla zagospodarowarria

pl. Czerwonych Gitar

6. Zasaó wyttaczatia miejsc Postojowych w strefie Płatnego PaIkowania
7. Organizacji ruchu na ul. Konopnickiej
8. Połączenia drogowego Trasy Słowackiego z ul. Kołłątajai staszica
9. Przebudoły ul. słowackięgo
10. Demontażu barię.ki na
I

skzyżowaniu Zwycięstwa_Piramowicza

l. Nadania nazwy Rondo im. Alicji Boniuszko

Treśćwszystkich uchwał dostępnajest na stronie intęmetowęj Rady Dzielnicy Wrzeszcz Gómy

- wrzeszczgomy.pl w zakładce,,Sesje i uchwały''.

INFoRMACJE o BIEŻACEJ DZ]AŁALNoŚCI
Zanąd Dzie|nlcy o bieŹącęj dŻiałalnościRady' w tym lea1izacji ww. projęktów bud'żetowych,

iniormował mięszkariców poprzez stronę intemetową rłrzeszczgomy.pl oraz profil
na Facebooku

{b.con/WrzeszczGomy. Na stronie internetowej zamieszczona jest także treść

wszystkich uchwał oraz dokumentacja z realizacji najważniejszych projęktó\ł.

Powyzszę dŻiałania nie wymagały angźowania zdnych środków lrnansowych
poza przedhlŻeliem ważnościdomeny wrzeszczgomy.pl ora?, liszczenia

olaty za

na selwęlzę.

Siedziba i adrcs do korcspondencji: al. Grunwaldzka 127 (tzw. Wysepka). 80-244 cdansk
(prosimy nie łysy}'ć listów polĆconych)
tel': (58) 346-ó3_2] / e-maili kontakt@\łrzeszczgorny.pl / \ł'rvwl Wzeszczgomy'pl

miejsce

Rada Dzielnicy
Wrzeszcz Górny

W 2021 r. nie dokonano żadnych zmian w zakresie liczby czy rłymiany gablot informacyjnych.

Zarząd sprawował nadzór nad sześcioma gablotami:

l.

A1. Grunwaldzka na wysokości Parku Uphagena

2. Al.

Grunwaidzka na wysokości parku przy ul. De Gaulle'a (przystanku tramwajowcgo

Klonowa)

l. Al.

Grunwaldzka na wysokościprzystanku tramwajowego Galeda Bałtycka (pas

rozdziału al. Grunwaldzkiej )
4.

Ul' Pańyzantów

5.

Skwer przl ul. Dmowskiego

44 (Żieleniec przed sklepami)

6. Ul. Jaśkowa Dolina na wysokości skrzyżowania z Pawłowskiego

Informację są także zamieszczone na tablicy korkowej majdującej się przy szybie w siedzibie

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny

(a1.

Grunwaldzka 127 - tzw. wysepka).

Na1ężł mmaczyą że gabloty na wysokości Palku Uphagęna oraz przy ul. Dmowskięgo
ze względu na bardzo zły stan tecbniczny wymagają pi]nej lłymjany na nowe.

PLANoWANE DZIAŁANIA w
Wzorem poprzednicb lat w 2022

r'

2022 R.

plarrowarra jest kontynuacja

działM inwestycyjnych

w zahesie poprawy zagospodarowania przestzeni publicznej oraz bezpieczeńsfiła ruchu.

W miarę możliwościi zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dot' zwalczania pandemii
koronawirusa' będą również podejmowane działania społecme i integrujące mieszkańców.

1fu#ł

Siedziba i adres do kor€spondencjiI

al. orunwaldŻka l27 (tztv' wysepka)' 80-244 Gdańsk

(prosiBy ni€ wysylać listów poleconycb)
t€l.:

(58) 3'1ó_ó3-2 ] / e-nail: kontakt@łTzeszczgomy'pl

/

\ł'\łv: wrzeszczgomy.pl

