Protokół
X Sesji Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, 09.06.2020

X Sesja Rady Dzielnicy Jasień zwołana została na godzinę 18:00 w dniu 9. czerwca 2020 z wykorzystaniem technik
porozumiewania się na odległość.
W sesji brało udział 11. radnych: Aleksiejuk Adam, Bujarska Ewa, Drapella Anna, Dubiec Michał, Komorowski
Tomasz, Kopeć Łukasz, Nowicka Magdalena, Styfi Magdalena, Szumichora Anna, Torcz Tomasz, Ziętara Kamil.
1. Sesja została otwarta przez Przewodniczącego Rady Tomasza Torcz. Po przywitaniu stwierdzono, że obecnych jest
11 radnych bieżącej kadencji, jest więc kworum. Na protokolanta wybrano Przewodniczącego Rady Tomasza Torcza.
2. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad – 11 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosów
„wstrzymujących się”.
3. W wyniku głosowania jawnego przy 11 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” oraz przy 0 głosów „wstrzymującym
się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr X / 28 / 2020 zmieniającą uchwałę nr IX / 27 / 2020 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
3a. Radni przedyskutowali oraz przyjęli jednogłośnie Oświadczenie w sprawie przeznaczenia środków budżetowych
na walkę z wirusem SARS-COV-2.
3b. Radni przedyskutowali zgłoszony projekt uchwały powołujący Komisję Zagospodarowania Przestrzennego,
Inwestycji i Transportu.
Tomasz Komorowski omówił potrzebę powstania komisji. Zauważył problemy w przepływie informacji i brak
propagacji wiedzy odnośnie kwestii ujętych w zadaniach komisji.
Ewa Bujarska zapytała o pomysł na rozwiązanie problemu przekazywania informacji.
Tomasz Komorowski: Na początku drogą elektroniczną – mailem. Komisja miałaby wysyłać emaile z informacjami
czym się zajmuje.
Magdalena Nowicka: Zadania komisji są zbyt szeroko opisane. Komisja nie może reprezentować Rady. Zarząd nie
może zlecać swoich zadań Komisji. Projekt jest nielogiczny, niejasny i niezgodny ze statutem Rady
Wnioskuję o wycofanie projektu uchwały i skierowaniem do ponownego opracowania.
Kamil Ziętara: zasięgnąłem opinii innych rad. Jestem za aktywizacją działań. Po prezydium zarządów rad pojawiła się
potrzeba stworzenia regulaminu rady, precyzującego reprezentacje i komunikację na zewnątrz.
Dotychczas nie wszyscy są zadowoleni ze sposobu informowania - np. informacji o przekazaniu 30 tys zł na walkę z
COVID-19.
Adam Aleksiejuk: Transparentność skończyła się na samym początku, nie było szerokiej informacji wśród radnych o
pomyśle Komisji. Zatraciliśmy pewne poczucie jedności. Regulamin komunikacji jest potrzebny.
Magdalena Styfi: Jest problem, bo się nie komunikujemy. Dopiero się dowiadujemy o Komisji, o regulaminie, nikt o
tym nie wie.
Magdalena Nowicka: Zostanie przygotowany regulamin jako wkład do dyskusji. Mamy teraz regulamin, który nie
przystaje do rzeczywistości.
4. W wyniku głosowania jawnego przy 4 głosach „za”, przy 3 głosach „przeciw” oraz przy 4 głosach „wstrzymującym
się”, Rada Dzielnicy Jasień podjęła:
Uchwałę nr X / 29 / 2020 w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i

Transportu
5. Radny Tomasz Komorowski zgłosił wniosek o wycofanie z obrad uchwały powołującej członków ww. Komisji.
Uchwała nie została poddana głosowaniu.
Uchwała zostanie zgłoszona ponownie, gdy gotowy będzie regulamin rady precyzujący zakres reprezentacji.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Kamil Ziętara wrócił do tematu regulaminu komunikacji. Rada powinna się przedstawiać się jako całość. Informacje
płynące z Rady powinny być spójne. Na nowo podzielmy się projektami, którymi się zajmujemy.
Przybliżył również inicjatywę połączenia autobusowego dla górnego tarasu Gdańska.

Magdalena Nowicka: wnioskuję o umieszczenia w przyszłych porządkach obrad sprawozdania z działalności
zarządu.
Tomasz Komorowski: wnioskuję o przesyłanie przez zarząd całej korespondencji do wszystkich radnych.
Tomasz Torcz: Wykorzystajmy możliwość automatycznego wysyłania kopii, ale sprecyzujmy najpierw w regulaminie
m.in. kwestię odpowiadania na emaile.
7. Na tym zakończono X Sesję Rady Dzielnicy Jasień.
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