RADA DZIELNICY PRZYMORZE WIELKIE
Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie
dnia 17 czerwca 2019r

W dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 19:00w siedzibie Rady przy ul. Jagiellońskiej 5
rozpoczęło się posiedzenie Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie, zwołane pismem
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie Adama Rozenberga z dnia 3 czerwca 2019
roku. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie Adam Rozenberg,
który na podstawie listy obecności stwierdził obecność kworum radnych (w liczbie 17 osób) oraz
przywitał przybyłych gości (w liczbie 1 osoby mieszkanki dzielnicy). Następnie przywołał
porządek obrad zawarty w zawiadomieniu o zwołaniu sesji oraz ogłosił głosowanie za przyjęciem
zaprezentowanego porządku obrad.
1) Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad,
2. Debata na temat budżetu dzielnicy 2019, podjęcie zmian uchwały budżetowej
3. Wprowadzenie do debaty na temat stworzenia Regulaminu Rady Dzielnicy Przymorze
Wielkie,
4. Debata na temat wniosków złożonych przez Radnego Mateusza Janotę:
4a. transmisje on-line z przebiegu sesji,
4b. dostęp do oficjalnego Facebook Rady Dzielnicy,
4c. Utworzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy,
5. Debata i opiniowanie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020,
6. Debata i opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańsk dotyczącej wydania
koncesji na sprzedaż alkoholu,
7. Wolne wnioski,
8. Zakończenie obrad.

2) Głosowanie nad przyjęciem zaprezentowanego porządku obrad
Głosowanie: za:17; przeciw:0; wstrzymane:0
3) Debata o zmianie uchwały budżetowej
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4) Głosowanie nad przyjęciem zmian w uchwale budżetowej
Przesunięcie kwoty 50.000zł z Dzielnicowy Budżet Obywatelski do Rezerwy budżetowej
Głosowanie : za:17; przeciw:0; wstrzymane:0

5) Głosowania nad projektami dofinansowań w ramach budżetu dzielnicy na rok 2019
A. Bieg na orientacje w Parku Reagana „Harpuś” koszt:4000zł
Głosowanie: za:17; przeciw:0; wstrzymane:
B. Bieg na orientacje Tułacz koszt:4000zł
Głosowanie: za: 16 przeciw:0 wstrzymane:1
❖ 19:35 dołączyła radna Agnieszka Dolińska- Kowalska . Obecnie na 4 sesji
rady dzielnicy jest obecnych 18 radnych
C. WARSZTAT MAJSTERKOWICZA koszt 7000zł– dyskusja
Głosowanie przeniesione na wrzesień na prośbę wnioskodawcy, celem rozeznania tematu
pod kątem prawnym.
D. Mikołajki dla dzieci Kluby Osiedlowe : „Piastuś” „Maciuś” „Bolek i Lolek”
łącznie 3000zł kluby osiedlowe po 1000zł na dany obiekt
Głosowanie: za:18; przeciw0; wstrzymane:0
E. Wigilia dla samotnych organizowane przez kluby osiedlowe. Kwota
przeznaczona na dany klub na jedną osobę. Łącznie na projekt przeznaczone 12000zł
Głosowanie: za:18; przeciw:0; wstrzymane:0
F. Dofinansowanie doposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 44
F1.Siłownia zewnętrzna koszt 14000zł
Głosowanie: za:0; przeciw:14; wstrzymane:4
F2.Barierki słupki koszt 5000zł
Głosowanie: za:0 przeciw:14; wstrzymane:4
F3.Ławka koszt 2000zł Propozycja podniesienia kwoty dofinansowania z 2000zł
na 3000zł
Głosowanie: za:10 przeciw:8 wstrzym:0
F3.1. Głosowanie za sfinansowaniem w nowej kwocie w wysokości 3000zł
Głosowanie: za12; przeciw:5; wstrzymane:1
F4 Piaskownica kwota 10.000zł
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Głosowanie: za: 2; przeciw:13; wstrzymane:3
F5 Gdańsk miastem przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami koszt 1500zł
Głosowanie: za:1; przeciw:11; wstrzymane: 6
F6 Miedzyszkolny konkurs Piosenki radosnej dla klas 0-3 koszt 1000zł
Głosowanie: za:16; przeciw:0. w:2
F7 Międzyszkolne zawody w siatkówkę i koszykówkę , zakup medali koszt 1500zł
Głosowanie: za:4; przeciw:12; wstrzymane: 2
20:15 posiedzenie rady opuszcza radna Wiola Umławska . Aktualnie obecnych jest 17 radnych
G. Dofinansowanie doposażenia wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 76
G1. Przestrzeń odpoczynku-sakwy do siedzenia koszt 1000zł
Głosowanie: za:13; przeciw:2; wstrzymane; 2
G2. Mobilna widownia dla kl. 0-3 w SP 76. Zakup kwadratowych poduch. koszt 1000zł
Głosowanie: za: 13; przeciw:1; wstrzymane:3
H. Wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 72 zakup biletów koszt 1400zł
Głosowanie: za:16; przeciw:0; wstrzymane:1
I. Gry planszowe klub osiedlowy „Piastuś” koszt 500zł
Głosowanie: za 15; przeciw:2; wstrzymane :0
J. Zajęcia dla seniorów klubie osiedlowym „Piastuś” koszt 1000zł
Głosowanie: za:17; przeciw:0 wstrzymane;0
K. Zajęcia dla seniorów w klubie osiedlowym „Bolek i Lolek” koszt 1000zł
Głosowanie: za: 17; przeciw:0; wstrzymane:0
L. Wieczorki z poezją na dzielnicy w klubach osiedlowych koszt 2000zł
Głosowanie: za:16; przeciw:0; wstrzymane:1
Ł. 40-lecie klubu osiedlowego „Maciuś” zakup tortu oraz suwenirów koszt 2000zł
Głosowanie: Za:0; przeciw:11; wstrzymane:6
M. Szkoła Podstawowa nr 80 zielona klasa-projekt zakłada budowę i wyposażenie
zewnętrznej sali lekcyjnej, koszt:3000zł
Głosowanie: za:13; przeciw:0; wstrzymane:: 4
N. Siatkówka III rozgrywki o Puchar Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie koszt 6000zł
Głosowanie: za:16 przeciw:0 wstrzymane: 1
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O. Cykl warsztatów dla mieszkańców Przymorza Wielkiego kwota 1000zł
wnioskodawca Joanna Budna
Głosowanie: za: 17 przeciw:0 wstrzymane:0
P. Oferta spotkań podróżniczych ”Ścieżki mojego świata” kwota 1400zł wnioskodawca
Marek Dąbrowski
Głosowanie: za:0; przeciw:15; wstrzymane:2
O godzinie 20:45 posiedzenie rady opuścił radny Ryszard Twerd. Aktualnie obecnych jest 16
radnych.
R. Fundacja Integracji społecznej „ Mam Ciebie” cykl działań integracyjnoedukacyjnych kwota: 9358zł
Głosowanie: za:0; przeciw:12; wstrzymane:4
S. Dofinansowanie doposażenia wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 76
S1. Piaskownica koszt 4000zł
Głosowanie: za:2; przeciw:9; wstrzymane:5
S2. Donice koszt 2000
Głosowanie: za:3; przeciw:8; wstrzymane: 5
S3. Gry planszowe koszt: 1000zł
Głosowanie: za: 12 przeciw: 0 wstrzymane:4
S4. Twórcze Przymorze-spotkania międzypokoleniowe koszt: 3000zł
Wniosek odrzucony ze względów formalnych
T. Wycieczka z Klubu Osiedlowego „Bolek i Lolek„ kwota 2200zł
Głosowanie: za: 13 przeciw:0 wstrzymane: 3
U. Wycieczka z Klubu Osiedlowego „Piastuś” koszt: 1900 zł
Głosowanie: za:15; przeciw:0; wstrzymane:1
V. Zajęcia sensoryczne dla maluszków koszt: 1000zł
Głosowanie: za:10; przeciw:0; wstrzymane:6
W. Zawody we „FLY BALL” koszt. 3000zł
Głosowanie: za:14; przeciw:0; wstrzymane:2
X.DICK GOLF PARK
Głosowanie: za:0; przeciw:15; wstrzymane:1
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Y. Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014 propozycja dofinansowania zakupu
biletów na mecze hokeja dla młodzieży szkolnej koszt : 8000zł
Y1. Propozycja od rady o zmniejszenie kwoty dofinansowania z 8000zł do 4000zł na
próbę (zakup około 800 biletów)
Głosowanie: za:15; przeciw:0; wstrzymane:1
Y2.Zakup biletów w nowej kwocie
Głosowanie: za:14; przeciw:0; wstrzymane:2
6. Zarząd zaproponował przeznaczenie kwoty 30.000 zł do dyspozycji zarządu z przeznaczeniem
na niwelowanie barier architektonicznych dla mieszkańców Przymorza Wielkiego.
Głosowanie za:16; przeciw:0; wstrzymane:0
7. Przegłosowane wnioski opiewają na kwotę 88 000 zł. Przewodniczący rady ogłosił głosowanie
nad przyjęciem przegłosowanej we wnioskach kwotowy
Głosowanie: za:16; przeciw:0; wstrzymane:0
8. Po przegłosowaniu zaopiniowanych wniosków w rezerwie budżetowej pozostaje do
rozdysponowania kwota 100 292 zł z możliwością przeniesienia na kolejny rok działania rady.
8A. Głosowanie nad uchwałą budżetową Uchwała Nr IV / 17 /2019
Głosowanie: za:16; przeciw:0; wstrzymane:0
9. Ze względu na późną porę obrad przewodniczący rady Adam Rozenberg poddał pod głosowanie
zmianę porządku obrad z następującymi zmianami:
A. Przeniesienie następujących punktów na kolejną sesję:
- Wprowadzenie do debaty na temat stworzenia Regulaminu Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie
- Debata na temat wniosków złożonych przez Radnego Mateusza Janotę:
a. transmisje on-line z przebiegu sesji,
b. dostęp do oficjalnego Facebook Rady Dzielnicy,
c. Utworzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy,
B. Obecnie zajęcie się punktami:
- Debata i opiniowanie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020,
- Debata i opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańsk dotyczącej wydania koncesji na
sprzedaż alkoholu
- Wolne wnioski
- Zakończenie obrad
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Głosowanie: za: 16; przeciw:0; wstrzymane:0
10. Budżet obywatelski 2020 . Po debacie przewodniczący ogłosił głosowanie nad odstąpieniem
opiniowania przez radę budżetu obywatelskiego za rok 2020.
Głosowanie: za:16; przeciw:0; wstrzymane:0
11. Koncesja alkoholowa opinia dla Rady Miasta Gdańska głosowanie nad uzasadnieniem
wydanym przez Radę Miasta - dyskusja
11a. Po dyskusji przewodniczący ogłosił głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii dla
uzasadnienia opinii dotyczącej koncesji alkoholowej wydanej przez Rada Miasta.
Głosowanie: za: 11; przeciw:4; wstrzymane:1
12. Wolne wnioski:
Zbigniew Zielke
- odejście od używania plastiku podczas sesji rady dzielnicy.
- karty życia czy można zamówić?
- opaski życia zintegrowane z systemem zdrowia – rozeznanie w temacie czy jest możliwe
wprowadzenie w Gdańsku
- kurtyny wodne w Krainie zabawy
- Przewodniczący Adam Rozenberg zaproponował, aby dyskusje na temat regulaminu rady
rozpocząć za pomocą maili i platform komunikacyjnych , a dokładne omówienie będzie miało
miejsce na najbliższej sesji.
13. W obliczu wyczerpania porządku obrad około godziny 22:00 Przewodniczący rdy Adam
Rozenberg zakończył obrady IV sesji Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie.

Protokołował i przewodniczył:
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