Sprawozdanie
z działalności Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
za 2014 rok

Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w roku 2014 pracował w składzie:
- Przewodniczący Zarządu - Władysław Sidorko
- Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Wąsowski
wybranym w tajnych głosowaniu radnych IV kadencji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska
i na podstawie powołania Uchwałami Rady Nr XXIV/28/2013 i Nr XXIV/29/2013
z 17 kwietnia 2013 roku.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy realizując podstawową działalność
statutową:
1. odbył 22 posiedzenia Zarządu i uczestniczył w 9 sesjach Rady Dzielnicy Wyspa
Sobieszewska,
2. odbywał cotygodniowe dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy zgodnie z ustalonym
harmonogramem,
3. współpracował i uczestniczył w dyżurach radnych Miasta Gdańska z okręgu I
4. przewodniczący zarządu lub jego zastępca uczestniczyli w 6 sesjach Rady Miasta Gdańska
oraz w 4 posiedzeniach komisji RMG
5. prowadził dokumentację Rady Dzielnicy,
6. prowadził pełną obsługę biurową i merytoryczną posiedzeń Rady Dzielnicy
oraz przekazywał wymagane sprawozdania z sesji do Biura Rady Miasta Gdańska,
7. przygotowywał projekty uchwał oraz wniosków do Prezydenta Miasta Gdańska
i dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektorów jednostek
i instytucji podległych Prezydentowi Miasta,
8. aktywnie współtworzył stronę internetową Rady (www.radawyspy.pl),
zamieszczając wszelkie możliwe informacje mające istotne znaczenie dla mieszkańców
Wyspy Sobieszewskiej,
9. aktywnie uczestniczył we wszelkich posiedzeniach, konsultacjach i naradach
organizowanych w związku Budżetem Obywatelskim 2014 i 2015 oraz przygotował kilka
wniosków, z których część została wybrana do realizacji.
Opracował także zatwierdzone przez Radę Dzielnicy uwagi i propozycje do projektu
Budżetu Obywatelskiego.
Przygotował, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi, zarekomendowane
przez Radzę Dzielnicy wnioski zawierające zadania do ujęcia w Bazie Priorytetów
Inwestycyjnych, tj:
- budowa basenu przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 25 w Świbnie,
- utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Świbnie,
- utworzenie kąpieliska strzeżonego na plaży w Komarach / ul. Trałowa/,
- budowa muru oporowego na ul. Nadwiślańskiej w Górkach Wschodnich,
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- zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły w Sobieszewie,
- budowa oświetlenia ulicznego na Wyspie Sobieszewskiej,
- dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na Wyspie Sobieszewskiej
- m.innymi ulice: Turystyczna, Przegalińska, Jodowa, Kolonijna
- urządzenie parkingów:
- na 80 miejsc przy ul. Begoniowej,
- na 93 miejsca przy ul. Boguckiego,
- na 328 miejsc przy ul. Turystycznej – Lazurowej,
- na 90 miejsc przy dojściu do plaży,
- na 39 i 14 miejsc przy ul. Nadwiślańskiej,
- na 91 miejsc przy ul. Sobieszewskiej,
- na 110 miejsc przy ul. Świbnieńskiej
- na 60 miejsc przy ul. Świbnieńskiej i Boguckiego,
- na 72/82 miejsca przy ul. Trałowej,
- na 80 miejsc przy ul. Turystycznej,
Uwaga – wszystkie parkingi są ujęte w „Studium Potrzeb Parkingowych Wyspy
Sobieszewskiej” opracowanym w 2008 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska.
- budowa przystanku tramwaju wodnego w Górkach Wschodnich,
- budowa przystanku tramwaju wodnego w Przegalinie,
- budowa przystanku tramwaju wodnego w Sobieszewie,
- budowa przystani wodnej dla statków białej floty i jachtów na Martwej Wiśle
w Sobieszewie,
- modernizacja i poszerzenie ul. Tęczowej w Sobieszewie,
- budowa ul. Wiosłowej w Świbnie,
- modernizacja dróg dojazdowych do mostu w Przegalinie a więc ul. Świbnieńskiej
i Akwenowej
- urządzenie drogi rowerowej na nieczynnym kolektorze ściekowym wzdłuż plaży
/od ul. Falowej do Wisły Przekop w Świbnie,
- budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Świbnieńskiej do Błotnika,
- budowy centrum ratownictwa wodnego w Sobieszewie, na przedłużeniu ul. Falowej,
- odtworzenie Parku Zdrojowego w Sobieszewie.
Pakiet nie obejmuje wniosków, które były zgłaszane w latach ubiegłych i znajdują
się w tzw. rezerwie zadań rekomendowanych do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
lub też są już ujęte w obowiązujących planach BPI.
W tej grupie są takie tematy, jak między innymi: budowa mostu stałego przez Martwa Wisłę
w Sobieszewie, kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Turystycznej
i Boguckiego, budowa oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły
w Sobieszewie, remont kapitalny chodników czy budowa kanalizacji deszczowej i systemu
melioracyjnego.
Realizując postanowienia Uchwały nr XXXII/38/2014Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska
z dnia 22 stycznia 2014 r.w sprawie rozdysponowania środków finansowych na działalność
statutową w 2014 roku przygotował i przekazał do merytorycznych wydziałów Urzędu
Miejskiego wnioski o sfinansowanie oraz dokumentację rozliczeniową.
- organizacji wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świbnie Festynu
„Świbnieńskie Lato 2014” - dofinansowanie w wysokości 4.300,00 zł
/słownie: cztery tysiące trzysta złotych zero groszy/,
- organizacji wspólnie z Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej
II Półmaratonu Wyspy Sobieszewskiej im. Wincentego Pola – dofinansowanie
w wysokości 5.430,00 zł /słownie pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych/,

-3- organizacji wspólnie z Zespołem Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1
w Sobieszewie X Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Marynistycznej
„Wśród Morskich Fal” – dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł
/słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy/,
- zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 25 w Świbnie z przeznaczeniem na wyposażenie sali
w której odbywają się apele, imprezy szkolne oraz spotkania środowiskowe
organizowane lub współorganizowane przez Radę Osiedla Wyspa Sobieszewska
- dofinansowanie w wysokości 3.020,00 zł
/słownie: trzy tysiące dwadzieścia złotych zero groszy/,
- organizacji wspólnie z Wyspą Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury
w Sobieszewie bezpłatnego spektaklu teatralnego dla dzieci – dofinansowanie
w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset złotych zero groszy/ oraz
warsztatów ceramicznych dla dzieci – dofinansowanie w wysokości 1.400,00 zł
/słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy/,
- zorganizowania przez Radę Osiedla WS tradycyjnego Turnieju Piłki Nożnej
Drużyn 6 osobowych - dofinansowanie w wysokości 1.300,00 zł
/słownie: jeden tysiąc trzysta złotych/,
- opłacenie hostingu i domeny dla strony Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska
radawyspy.pl – dofinansowanie w wysokości 120,00 zł
/słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy/.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami odpowiedzialnym za realizację każdego z w/w projektów
z ramienia Rady Dzielnicy był przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy wystąpił do:
1. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza:
1/ z wnioskiem o zatwierdzenie propozycji i zlecenie opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum Świbna a następnie po akceptacji przygotował
wnioski do planu, które po zatwierdzeniu przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na XXXV
Sesji w dniu 16 kwietnia 2014 roku przekazał pismem z 22 kwietnia 2014 roku do jednostki
planistycznej i projektowej - Biura Rozwoju Gdańska,
2/ z opinią w sprawie wyboru wariantu trasy rowerowej od Sobieszewa do Świbna,
3/ z interwencją i wnioskiem o nie zamykanie kamiennej grobli w Górkach Wschodnich.
2. Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
1/ o przejęcie od Nadleśnictwa Gdańsk terenów przy ul. Falowej w Sobieszewie celem ich
przygotowania do wykorzystania zgodnie z nowym planem zagospodarowania przestrzennego,
2/ o wydzielenie geodezyjne ulic i ciągów pieszo-jezdnych w Górkach Wschodnich.
3. Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku:
1/ w sprawie systemu odwodnieniowego i melioracyjnego Wyspy Sobieszewskiej,
2/ z uzupełnieniem wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych

-44. Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku
- w sprawie zagospodarowania lasów i rezerwatów na Wyspie Sobieszewskiej.
5. Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w Gdańsku z wnioskami:
1/ o odbudowę ostróg na Martwej Wiśle,
2/ o remont betonowego nabrzeża Martwej Wisły w Sobieszewie,
6. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – w sprawach:
1/ utrzymania ul. Sobieszewskiej i Lazurowej,
2/ oznakowania przewężenia ul. Nadwiślańskiej,
3/ weryfikacji oznakowania dróg na Wyspie Sobieszewskiej,
4/ w sprawie stanu dróg po robotach gazowniczych,
7. Nadleśnictwa Gdańsk - w sprawie:
1/ przedłużenia ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w rezerwacie „Ptasi Raj”,
2/ stanu infrastruktury w rezerwatach „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”.
8. Urzędu Morskiego w Gdyni - w sprawie remontu kamiennej grobli w Górkach Wschodnich.
9. Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej
– z wnioskiem o kontynuację budowy kanalizacji Sanitarnej na Wyspie Sobieszewskiej
/chodzi dalszą część Świbna i Przegalinę/.
Ponadto Zarząd Dzielnicy
- zorganizował spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Panem Maciejem Lisickim
z udziałem dyrektorów kluczowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i miejskich jednostek
komunalnych, na którym podjęto wiele ważnych decyzji dot. remontów budynków komunalnych,
kursowania autobusów komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego,
- odbył 3 spotkania z dyrekcją Zarządu Dróg i Zieleni, w czasie których poruszono szereg istotnych
problemów z zakresu drogownictwa,
- utrzymywał, stosownie do potrzeb, kontakty z dzielnicowymi Komisariatu VII Policji i Straży
Miejskiej w Gdańsku, Domem Kultury „Wyspa Skarbów oraz lokalnymi organizacjami
pozarządowymi,
- podejmował niezliczone interwencje telefoniczne i drogą elektroniczną w sprawach awarii
energetycznych, wszelkich utrudnień w ruchu drogowym, zakłóceń w komunikacji pasażerskiej,
zniszczeń infrastruktury technicznej,
- współpracował z lokalnymi mediami poruszając istotne problemy Wyspy i jej mieszkańców.
Przewodniczący
Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
Władysław Sidorko

