Sprawozdanie
z działalności Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
w 2014 roku

I. Sesje Rady Dzielnicy.
Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w roku 2014 odbyła łącznie 9 sesji.
Główne tematy sesji, to:
1/ w styczniu:
- podjęcie uchwały w sprawie rozdziału środków na działalność statutową,
- ustalenie pakietu zadań priorytetowych z zakresu zadań statutowych Zarządu Dróg i Zieleni
w Gdańsku,
2/ w lutym:
- wizja działania i założenia programowe na 2014 rok GAK „Wyspa Skarbów”,
3/ w marcu:
- wstępne założenia, kierunki i cele zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla centrum Świbna
- wypracowanie stanowiska w sprawie odpowiedzi Biura Rozwoju Gdańska na wnioski
Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ul. Żonkilowej, Narcyzowej i Kwiatowej,
4/ w kwietniu:
- stan ładu i porządku publicznego na Wyspie Sobieszewskiej w 2013 roku i plan działania
w tym zakresie na sezon letni 2014,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum Świbna - omówienie problemów
oraz przyjęcie wiążącego stanowiska w sprawie wniosków i zaleceń dla zespołu projektowego,
5/ w maju:
- turystyczne i rekreacyjne oraz poznawcze wykorzystanie lasów i rezerwatów przyrody Wyspy
Sobieszewskiej, stan obecny i plany rozwoju,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej rejon ul. Przegalińskiej
i Kempingowej ,
- Budżet Obywatelski 2015,
6/ w lipcu:
- informacja o decyzjach podjętych na spotkaniu Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Zarządu
Dzielnicy z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Panem Maciejem Lisickim,
- Budżet Obywatelski 2015
- przyjęcie planu pracy Rady i Zarządu Dzielnicy na sezon letni 2014 r.,
7/ w wrześniu:
- ocena sezonu turystycznego 2014 – wnioski i propozycje usprawnień na kolejny sezon letni
8/ w październiku:
- omówienie realizacji zapytań, wniosków i interpelacji radnych Rady Miasta Gdańska
z I okręgu wyborczego,
9/ w grudniu:
- na sesji kończącej rok poruszane były wyłącznie sprawy bieżące.
Program każdej sesji uwzględniał omówienie spraw bieżących, dyskusję, zapytania, oświadczenia
i wnioski radnych.
W sesjach, w zależności od tematyki, uczestniczyli przedstawiciele Komisariatu VII Policji

Siedziba: ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk
tel./fax.: (58) 308-00-08, mail: radawyspy@tlen.pl
tel. kom. 505 226 445

-2w Gdańsku-Stogach, Straży Miejskiej w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
GAK „Wyspa Skarbów” w Gdańsku-Sobieszewie, Biura Rozwoju Gdańska, Nadleśnictwa Gdańsk,
Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „Kuling”.
Szczególne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów Wyspy Sobieszewskiej oraz pomoc
dla Rady Dzielnicy wykazywała Radna Rady Miasta Gdańska Pani Beata Daszczyńska-Dunajewska.
Frekwencja.
Udział radnych w obradach Rady Dzielnicy wahał się w granicach 55 – 60 %.
We wszystkich 9 sesjach uczestniczył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Władysław Sidorko.
W 8 sesjach wzięli udział: Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Krzysztof Wąsowski
i radna Ewa Petryczko.
W 7 sesjach - radni: Mariola Ciechański, Kaiser Henryk, Nowacki Zdzisław i Rafał Tomczyk.
W 6 sesjach - Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.
W 4 sesjach - radna Anna Podkówka i Tadeusz Michalski.
W 2 sesjach - radna Ewa Cegielska.
W 1 sesji - radny Eugeniusz Kocoń.
Zupełny brak zainteresowania pracą w Rady wykazali radni: Kocoń Eugeniusz / 1 obecność/ oraz
Andrzej Duszyński, Adam Kaczmarek i Bogdan Wietrzyński / zero obecności /.
Dyżury.
Dyżury pełnione były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Przewodniczący Rady oprócz dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy w Sobieszewie przyjmował
interesantów również w budynku OSP w Świbnie.
Ponadto z każdym z radnych możliwy był kontakt telefoniczny lub poprzez internet.
Spotkania i narady robocze.
Przewodniczący Rady w roku 2014, wspólnie z Zarządem Rady uczestniczył w spotkaniach
i naradach roboczych z Prezydentem Pawłem Adamowiczem, Zastępcą Prezydenta Panem Maciejem
Lisicki, dyrekcją Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Spotkaniach organizowane były z inicjatywy Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska .
Poruszane na nich były najistotniejsze problemy Wyspy, w tym sprawy stanu dróg, remontów
infrastruktury, remontów budynków komunalnych, remontu obiektów użyteczności publicznej.
Osobny rozdział to udział w naradach w Biurze Rozwoju Gdańska w sprawach miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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Sprawozdanie
z działalności Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
IV kadencji
w latach 2011 - 2014 roku

Sesje Rady Dzielnicy.
Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska IV kadencji działała od maja 2011 roku do grudnia 2014 roku.
Działalność rozpoczęła w składzie, w kolejności alfabetycznej:
Cegielska Ewa, Ciechańska Mariola, Duszyński Andrzej, Kaczmarek Adam, Kocoń Eugeniusz,
Kozak Danuta Leńska Monika, Leński Kamil, Nowacki Zdzisław, Petryczko Ewa, Petryczko Jerzy,
Podkówka Anna, Sidorko Władysław, Wąsowski Krzysztof i Wierzyński Bogdan.
Sesję inaugurującą IV kadencję, w dniu 25 maja 2011 roku prowadziła radna Rady Miasta Gdańska
Pani Beata Dunajewska-Daszczyńska.
Na tej sesji wybrano:
- Przewodniczącego Rady Pana Petryczko Jerzego
- Zastępcę Przewodniczącego Rady Panią Annę Podkówkę
oraz Zarząd Rady, w składzie:
- Przewodnicząca Zarządu Leńska Monika
- Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Sidorko Władysław.
W marcu 2013 roku z funkcji radnego zrezygnowali: Leńska Monika, Kozak Danuta i Leński Kamil.
Z uwagi na rezygnację Pani Leńskiej Moniki, zgodnie z wymogami statutu, do dymisji podał Zarząd
Rady.
Z kolei z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady zrezygnowała radna Podkówka Anna.
W efekcie tych zmian:
- po pierwsze- uzupełniony został skład Rady - do Rady weszli nowi radni: Kaiser Henryk,
Michalski Tadeusz i Tomczyk Rafał Grzegorz,
- po drugie - zarządzono ponowne wybory na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady,
został nim radny Michalski Tadeusz,
- po trzecie – wybrano nowy Zarząd, w składzie: Przewodniczący Sidorko Władysław, Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Wąsowski Krzysztof.
Na drugiej Sesji w dniu 2 czerwca 2011 roku wybrano skład osobowy Komisji Rady
i przewodniczących:
1. Rewizyjnej
- przewodniczący Wąsowski Krzysztof,
2. Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego
- przewodniczący Sidorko Władysław,
3. Samorządu i Ładu Publicznego
- przewodniczący Kaczmarek Adam
4. Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska
- przewodnicząca Leńska Monika,
5. Kultury, Sportu i Turystyki
- przewodniczący Leński Kamil.
Rada Osiedla/Dzielnicy w czasie kadencji:
1. odbyła łącznie 40 sesji.
Udział radnych w sesjach czyli średnia frekwencja wahała się w granicach 55 – 60 %.
Największe zaangażowanie w działalność Rady wykazywali radni: Leńska Monika /do czasu
rezygnacji/, Sidorko Władysław, Wąsowski Krzysztof i Petryczko Jerzy.
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W przekroju całej kadencji średnie zaangażowanie pracą w Radzie Osiedla/Dzielnicy wykazywali
radni: Duszyński Andrzej, Kaczmarek Adam, Kocoń Eugeniusz i Wierzyński Bogdan.
Wszyscy wymienieni zwłaszcza w drugiej połowie kadencji a szczególnie w 2014 roku w pracach
Rady praktycznie nie uczestniczyli.
Tematyka sesji obejmowała różne dziedziny i problemy. Radni wyrażali opinie, wnioskowali lub
podejmowali decyzje w sprawach:
1/ podziału środków finansowych na działalność statutową,
2/ wykazu zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Bazy Zadań
Priorytetowych Miasta Gdańska,
3/ przygotowania do sezonu turystycznego w poszczególnych latach,
4/ gazyfikacji Wyspy Sobieszewskiej,
5/ przygotowań do imprez masowych organizowanych na Wyspie Sobieszewskiej,
6/ remontu mostu pontonowego, ulic i chodników, budowy oświetlenia ulicznego,
7/ lokalizacji nowego cmentarza na Wyspie i budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym
w Sobieszewie,
8/ stanu bezpieczeństwa publicznego na Wyspie,
9/ Budżetu Obywatelskiego.
W sesjach, w zależności od tematyki, udział brali zaproszeni goście: Komendant i Dzielnicowi
Komisariatu VII Policji, Komendant i Dzielnicowi Straży Miejskiej w Gdańsku, planiści i projektanci
Biura Rozwoju Gdańska, kierownik Domu Kultury „Wyspa Skarbów”, Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, prezes Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „Kuling”
W obradach XVII sesji Rady udział wziął Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Marian
Szajna.
Gościem Rady był Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Tomasz Arabski, którego obecność
okazała się pomocna w przyspieszeniu budowy boisk sportowych przy Zespołach Szkół
w Sobieszewie i w Świbnie
W sesjach Rady kilkakrotnie uczestniczyła radna Rady Miasta Gdańska Pani Beata Dunajewska –
Daszczyńska.
3. podjęła 38 Uchwał.
Uchwały dotyczyły różnej problematyki, w tym między innymi:
1/ w sprawie rozdysponowania środków na działalność statutową w roku 2011, 2012, 2013
i 2014,
2/ w sprawie oświadczenia dotyczącego inicjatywy Pana Waldemara Skamaja w kwestii
przeprowadzenia referendum mającego na celu odłączenie Wyspy Sobieszewskiej
od Gdańska i przyłączenia do gminy Pruszcz Gdański
3/ w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Górek Wschodnich,
4/ w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Sobieszewa - część centralna,
5/ w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- rejon ul. Wienieckiej,
6/ w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Sobieszewa - rejon ulic: Turystyczna – Falowa – Przegalińska,
7/ w sprawie zaopiniowania inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbnie dotyczącej
budowy małego placu zabaw dla dzieci w ramach konkursu na realizację zadania publicznego
Pt. „Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska”,
8/ w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
4. Skierowała szereg opinii, wniosków , postulatów i zapytań w sprawach pilnych.
1 / do różnych organizacji, firm i instytucji o wsparcie inicjatyw mieszkańców Wyspy,
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przestrzennego
a/ w rejonie ulic Turystyczna - Falowa i Przegalińska,
b/ w rejonie Sobieszewa - część centralna,
c/ w rejonie ul. Żonkilowej - Narcyzowej i Kwiatowej
d/ w rejonie ul. Wienieckiej
e/ dla centrum Świbna
3/ do Prezydenta Miasta, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w sprawie remontu dróg,
problemów z eksploatacją mostu pontonowego w Sobieszewie, budowy nowego mostu stałego,
utrzymania zieleni i ciągów spacerowych wzdłuż Martwej Wisły, korekty oznakowania
drogowego,
4/ do dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w sprawie funkcjonowania komunikacji
pasażerskiej, w tym z protestem w sprawie planowanego wydłużenia trasy linii nr 112, lokalizacji
nowych przystanków, zmiany kursowania autobusów linii 212 na terenie Wyspy,
5/ w sprawie uciążliwości wynikających z działalności firmy „Gravel”,
6/ do Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie budowy kolumbarium na cmentarzu w Sobieszewie,
7/ do GIWK w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, wymiany instalacji wodociągowej
i wykonania platformy widokowej na budowanej wieży ciśnień przy ul. Lazurowej oraz do
PGNiG w sprawie budowy sieci gazowniczej, jak również z interwencją o lepsze wykonywanie
zabruków w miejscach prowadzonych robót
8/ do Gdańskiego Urzędu Morskiego i Nadleśnictwa Gdańsk o wykonanie nowego wejścia na plażę,
na wysokości ul. Sobieszewskiej, infrastruktury turystycznej,
9/ do Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w sprawie remontu nabrzeża Martwej Wisły, odbudowy
ostróg na Martwej Wiśle,
10/ do dyrektora MOSiR i Wydziału Programów Rozwojowych w sprawie budowy centrum
ratownictwa wodnego w Sobieszewie,
11/ do Komendy Miejskiej Policji w sprawie bezpieczeństwa w ogóle w tym bezpieczeństwa
w ruchu drogowym,
12/ do Wydziału Skarbu w sprawie przejmowania terenów / rejon ul.Falowej/ i wydzielenia
geodezyjnego działek na cele drogownictwa.
Ponadto Rada doprowadziła do spotkania w grudniu 2011 roku z Marszałkiem Województwa
Pomorskiego.
Głównym tematem spotkania była budowa stałego mostu przez Martwą Wisłę.
5. Ważniejsze osiągnięcia rzeczowe.
1. Wykonany remont kapitalny mostu pontonowego w Sobieszewie i zwiększenie jego
dopuszczalnego tonażu do 30 ton.
2. Budowa chodnika w ciągu ul. Nadwiślańskiej oraz doprowadzenie do remontu w 2015 roku
chodnika w ul. Turystycznej od ul. Pieszej w kierunku ul., Tęczowej.
3. Budowa ul. Przegalińskiej na odcinku od ul. Świbnieńskiej do ul. Uzdrowiskowej, remont
tej ulicy na kilku innych fragmentach oraz doprowadzenie do gruntownego remontu w 2015 roku
od ul. Turystycznej w kierunku Przegaliny.
4. Remont chodnika dużej części ul. Tęczowej.
5. Remont nabrzeża Martwej Wisły oraz nabrzeża Wisły Przekop.
6. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sobieszowie.
7. Inwestycje wodociągowe oraz budowa wieży ciśnień z platformą widokową.
8. Gazyfikacja Wyspy Sobieszewskiej.
9. Budowa nowoczesnych boisk sportowych przy szkołach w Sobieszewie i w Świbnie.
10. Budowa placu zabaw w Świbnie i siłowni w Sobieszewie.
11. Modernizacja sieci energetycznej, głównie w ul. Nadwiślańskiej i Świbnieńskiej.
12. Przejęcie ulic: Sobieszewskiej, Lazurowej i Radosnej w zarząd Zarządu Dróg i Zieleni.
13. Ustawienie 2 wiat przystankowych / ul. Nadwiślańska i przy ul.Lazurowej/.
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14. Ustawienie 8 ławek / ul. Falowa, ul. Boguckiego i ul. Turystyczna /.
15. Realizacja projektu ścieżki rowerowej w ul. Turystycznej i Boguckiego.
16. Opracowanie koncepcji systemu odwodnieniowego i melioracyjnego Wyspy.
17. Przebudowa skrzyżowania ul. Nadwiślańskiej z ul. Sobieszewską.
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