Protokół
XVI Sesji Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, 12.01.2021

XVI Sesja Rady Dzielnicy Jasień zwołana została na godzinę 18:00 w dniu 12. stycznia 2021 za pomocą
oprogramowania do porozumiewania się na odległość.
Na sesji przybyło było 11 radnych (wg załączonej listy obecności) oraz Radny Miasta Gdańska Przemysław
Malak.
1. Sesja została otwarta przez Przewodniczącego Rady Tomasza Torcz. Po przywitaniu stwierdzono, że
obecnych jest 11 radnych bieżącej kadencji.
2. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad – 11 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0
głosów „wstrzymujących się”.
3. Zarząd Dzielnicy Jasień przedstawił sprawozdanie z ostatnich działań.
W ramach programu „Gdańsk Pomaga’, na Jasieniu rozdysponowano 31 z 35 przygotowanych paczek. Osoby
obdarowane będą jeszcze otrzymywać pomoc przez pierwszy kwartał roku.
4. Omówiona została uchwała o dodatkowych środkach na inwestycje. Poszczególne punkty zostało
omówione i wskazano przykładowe lokalizacje miejsc parkingowych – przy os. Wróbla Staw, na os. Jasień
naprzeciwko sklepu Dom Piwa itp.
W wyniku głosowania jawnego przy 11 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 0 głosów
„wstrzymującym się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr XVI / 43 / 2021 sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na
realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
4. Zastępca Przewodniczącej Zarządu Kamil Ziętara przedstawił ankietę do przeprowadzenia konsultacji ws.
budżetu dzielnicy. Mieszkańcy będą również mieli możliwość zaopiniować inicjatywy Rady wykonane w 2020.
W wyniku głosowania jawnego przy 11 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 0 głosów
„wstrzymującym się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr XVI / 44 / 2021 sprawie konsultowania projektu budżetu.
5. Następnie przedyskutowano tematy bieżące.
Przewodniczący poinformował o zarzuceniu tworzenia konwentów makrodzielnicowych.
Tomasz Komorowski poruszył temat odpowiadania na korespondencję w kontekście ul. Turzycowej, gdyż
wcześniej on zajmował się tym tematem.
Omówiono problem hałasowania przez motocyklistów na torach: pomiędzy ul. Gen. Władysława Andersa i ul.
Prof. Mariana Osińskiego, oraz przy jeziorze Jasień. Radni ustalą właścicieli terenów i zgłoszą się do nich, w
dalszej kolejności możliwa będzie zaangażowanie p. Radnego Przemysława Malaka.
Datę kolejnej sesji Rady Dzielnicy ustalono na 9. lutego 2021.
5. Na tym zakończono XVI Sesję Rady Dzielnicy Jasień.
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