Protokół
XVIII Sesji Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, 02.03.2021

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Jasień zwołana została na godzinę 18:00 w dniu 02. marca 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, a także p. Monika Golubska.
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.
Kamil Ziętara - chcielibyśmy współpracować z Fundacją Plaster, która ma kuchnię dla osób potrzebujących.
Zgłosili się do nas, rozdawali zupę.
Fundacja Gdańska w marcu przeprowadzi też powtórkę akcji pomocowej z zeszłego roku. Radni mający
informację o osobach potrzebujących niech zgłoszą je do Zarządu.
Radna Anna Szumichora z powodu problemów technicznych nie była w stanie kontynuować uczestnictwa w
sesji. Od tego momentu w sesji brało udział 10 radnych dzielnicowych.
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Magdalena Nowicka omówiła projekt uchwały budżetowej.
4. W wyniku głosowania jawnego przy 10 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 0 głosów
„wstrzymującym się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr XVIII / 45 / 2021 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
5. Sprawy wniesione
Michał Dubiec zreferował temat nowych znaków E-21 „Jasień” - 4 lokalizacje zatwierdzone przez GZDiZ. Cena
za każdy 500 zł, czyli razem 2 000 zł. Lokalizacje:
- zjazd z al. Armii Krajowej od strony obwodnicy przy os. Jasień Bulwary
- zjazd z al. Armii Krajowej przy stacji Orlen
- drugi wjazd od Otominia – ul. Słoneczna
- wjazd od Kokoszek - wiadukt przy ul. Stężyckiej.
Tomasz Komorowski:
W piątek wizytował ZUT, smród jest spowodowany gazami wysypiskowymi, wypchniętymi przez roztopy
śniegu. Śnieg uniemożliwił też montaż nowych rur odgazowania.
Przedstawił projekt ronda Leszczynowa/Jabłoniowa/Turzycowa. Małe rondo z wyniesioną wyspą centralną,
wyspy rozdzielając pasy, drobna zmiana geometrii w celu spowolnienia ruchu.
Firma Inpro blokuje sprzedaż działki 179/1 miastu. Ta działka jest potrzebna pod rondo i chodniki.
Mieszkańcy ul. Potęgowskiej narzekają na hałas od strony obwodnicy, proszą o wsparcie przy wnioskowaniu o
ekrany akustyczne.
Adam Aleksiejuk:
Poruszył temat smrodu z wysypiska. Zapytał, czy kiedykolwiek padła jasna odpowiedź na pytanie „kiedy
przestanie śmierdzieć”.
Tomasz Komorowski wskazał na rozpoczęte projekty metanizacji kompostu, przyspieszającego proces
dojrzewania. Plac ma być przykryty halą, przygotowanie zajmie co najmniej dwa lata.

Kamil Ziętara zauważył, że czuje się oszukiwany jako mieszkaniec. W czasie jego ostatniej wizyty
kompostownia nie była zamknięta. Z kolei na budowie spalarni odory są skutecznie neutralizowane, co radni sami
odczuli w czasie wizytacji w zeszłym roku.
Monika Golubska:
Czy można poprosić Zakład o pisemne wyjaśnienie od kiedy nie są przyjmowane odpady z gmin ościennych,
dat zaplanowanych inwestycji i czy one rozwiążą problem. Konkretne umowy, terminy.
Komorowski: zadam to pytanie na Radzie Interesariuszy.
Aleksiejuk: składam wniosek o skierowanie do Urzędu Miejskiego i ZUT pisma w tym temacie. Również
zapytanie do Wojewody w kwestii zmniejszenia przez niego planowanej pojemności kompostowni.
6. Na tym zakończono XVIII Sesję Rady Dzielnicy Jasień.
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