Protokół
XV Sesji Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, 22.12.2020

XV Sesja Rady Dzielnicy Jasień zwołana została na godzinę 18:00 w dniu 22. grudnia 2020 za pomocą
oprogramowania do porozumiewania się na odległość.
Na sesji przybyło było 8 radnych (Adam Aleksiejuk, Michał Dubiec, Tomasz Komorowski, Łukasz Kopeć,
Magdalena Nowicka, Lidia Rybandt, Tomasz Torcz, Kamil Ziętara).
1. Sesja została otwarta przez Przewodniczącego Rady Tomasza Torcz. Po przywitaniu stwierdzono, że
obecnych jest 8 radnych bieżącej kadencji.
2. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad – 8 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0
głosów „wstrzymujących się”.
3. W wyniku głosowania jawnego przy 8 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 0 głosów
„wstrzymującym się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr XV / 42 / 2020 w sprawie przeznaczenia środków budżetowych.
4. Zarząd Dzielnicy Jasień przedstawił sprawozdanie z ostatnich działań.
Rada Dzielnicy uczestniczy w programie „Gdańsk Pomaga”, kontaktem z koordynatorem Olą Maciejowską
zajmuje się Radna Lidia Rybandt. Chodzi o pomoc osobom w wieku 70+, trudno jest znaleźć takie osoby na
Jasieniu. W porozumieniu z lokalną parafią Kościoła Katolickiego zostało umieszczone ogłoszenie w biuletynie.
Dla naszej dzielnicy przygotowano 35 paczek.
W tym momencie do sesji dołączył radny Marek Kryniewski. W dalszych obradach uczestniczyło 9 radnych
dzielnicy.
Kamil Ziętara zreferował sprawę nadajnika komórkowego przy ul. Źródlanej. Wszyscy zainteresowani
mieszkańcy złożyli protesty.
Spotkanie odnośnie projektu Górny Taras Gdańska – kontynuacji przedłużenia autobusu nr 120. Od lotniska w
stronę Osowy miała być kolejna linia, jednak przejeżdżanie przez ul. Słowackiego i Spacerową jest
problematyczne z uwagi na korki. Co do samego 120, to jest plan aby w przyszłości przenieść pętlę końcową z
Emaus na Ujeścisko.
Wykonanie projektów inwestycyjnych, które nie zwyciężyły w BO – takie jak zejście z os. Astra Park do
Lawendowe Wzgórze, oświetlenie m.in. przy Zielonym Stawie, ogrodzenie terenu wokół przedszkola,
utwardzenie miejsc postojowych na os. Jasień – wykorzystana zostanie rezerwa z roku 2020, a w styczniu 2021
zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatkowych środków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił Zarząd o przygotowanie dokumentów z tego roku do kontroli,
Komisja zbierze się w styczniu.
Datę kolejnej sesji Rady Dzielnicy ustalono na 12. stycznia 2021.
5. Na tym zakończono XV Sesję Rady Dzielnicy Jasień.
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