Protokół
XIX Sesji Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, 27.04.2021

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Jasień zwołana została na godzinę 18:00 w dniu 27. kwietnia 2021 za pomocą
oprogramowania do porozumiewania się na odległość.
Na sesji przybyło było 10 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 10 radnych bieżącej kadencji.
2. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad – 9 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 1
głosów „wstrzymujących się”.
3. Zarząd Dzielnicy Jasień przedstawił sprawozdanie z ostatnich działań.
Przewodnicząca Zarządu Magdalena Nowicka poinformowała, że z 9 zaplanowanych inicjatyw budżetowych
złożono już 6 wniosków. Nie złożono jeszcze m.in. wniosków odnośnie organizacji festynów i zabawy
mikołajkowej.
Otrzymaliśmy decyzję o stwierdzeniu nieważności punktu 8 uchwały budżetowej dzielnicy na rok 2021 – jest
punkt związany z zaprojektowaniem wybiegu dla psów.
Dodatkowo, teren na którym miał być wybieg podlega postępowaniu sądowemu, poprzedni właściciel ubiega
się o zwrot. Jest to działka związana z przedszkolem, obecnie w procedurze podziału na mniejsze działki.
Zarząd skorzystał z możliwości publikacji artykułów na portalu gdansk.pl; opisana została sprawa działki przy
przedszkolu oraz o zieleni w dzielnicy. Artykuły zostały przeredagowane i „wygładzone” przez redakcję portalu.
7 kwietnia odbyło się spotkanie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni ws. zieleni i nasadzeń. W całej dzielnicy
trudno znaleźć chociaż kawałek urządzonej zieleni, w którą można inwestować. W GZDiZ nie ma też osoby
kompleksowo zajmującej się naszą dzielnicą.
Omówione propozycje radnych do Budżetu Obywatelskiego.
Sprawa hałaśliwego motokrossu przy jeziorze Jasień - przekazana do Radnego Malaka.
Omówiono spotkanie z Biurem Rozwoju Gdańska odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zajezdni autobusowo-tramwajowej na Ujeścisku-Łostowicach.
Przemysław Malak omówił spotkanie dot. ul. Myśliwskiej na Pieckach-Migowie.
Z powodów technicznych radny Michał Dubiec opuścił sesję. Od tego momentu w sesji brało udział 9 radnych
dzielnicy.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Komorowski omówił pokrótce poprzednio wysłane
sprawozdanie Komisji. Streścił wnioski i propozycje poprawy polityki informacyjnej Zarządu.
Kamil Ziętara - prośba do Tomasza Komorowskiego i Tomasza Torcz o zrobienie spotkania o edycji strony
Rady.
5. W wyniku głosowania jawnego przy 7 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 2 głosach
„wstrzymującym się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr XIX / 46 / 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy za 2020 rok.
6. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu Łukasz Kopeć
przedstawił sprawozdanie za 2020 i plany komisji na 2021.
7. W wyniku głosowania jawnego przy 8 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr XIX / 47 / 2021 w sprawie przedstawienia stanowiska dot. projektu uchwały ws. przystąpienia
do sporządzenia MPZP Jasień rejon ulicy Jasieńskiej.

8. Sprawy pozostałe. Radny Tomasz Komorowski o zielonym budżecie: przygotuje etapowaną koncepcje
parku przy zielonym stawie. Chętnych do pomocy zaprasza do kontaktu.
9. Na tym zakończono XIX Sesję Rady Dzielnicy Jasień.
Protokół sporządził:
Tomasz Torcz

