
 

 

                              80-680  Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, ul. Turystyczna 3 

                             Mail:wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdańsk.pl 

 

                                               Protokół 
z XXX sesji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska  w dniu 08.03.2022 r.  
 

Realizacja Porządku obrad:  

1. Sprawy regulaminowe - otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 
obrad. 

Obrady o godz.17.00 otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy Jerzy Petryczko.  
Poinformował na wstępie o zdezynfekowaniu Sali obrad i jej wyposażenia oraz 
przypomniał o obowiązku założenia maseczek ochronnych. Stwierdził, że w 
sesji uczestniczy łącznie 11 radnych, tym samym zachowany jest wymóg 
statutowy dla ważności obrad. Lista obecności radnych - załącznik Nr 1 do 
protokołu.   

2. Dyskusja i głosowanie nad Porządkiem obrad. 

Prowadzący obrady poinformował, że Porządek sesji był przekazany radnym 
drogą elektroniczną (mail) i nie uległ zmianie. Na zapytanie o ewentualne uwagi 
lub inne propozycje do Porządku – zastrzeżeń nie wniesiono. W wyniku 
zarządzonego głosowania Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 11 
głosami „za”,  0 - głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się”.  

3. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko przedstawił informację o działaniach 
jednostki OSP Świbno i Sobieszewo oraz organizacji pozarządowych i 
wolontariatu z terenu Wyspy Sobieszewskiej w akcji pomocy uciekinierom z 
okupowanej Ukrainy. Podkreślił, że zaangażowanie, aktywność i ofiarność 
mieszkańców jest bardzo duża. Poinformował, że ilość darów zebranych przez 
OSP Świbno pozwoliła wypełnić całą przestrzeń ładunkową samochodu 
dostawczego, który udał się bezpośrednio na Ukrainę.  

4. Podjęcie Uchwały Nr XXX/44/2021 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 
w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2019 Rady Dzielnicy Wyspa 
Sobieszewska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
doraźnej do spraw przywrócenia ruchu pieszego na „kamiennej grobli” w 
Górkach Wschodnich. 

 



Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu o 
przedstawienie radnym projektu uchwały nr XXX/44/2022.  

Przewodniczący Zarządu Przewodniczący Zarządu składa wniosek o 
wprowadzenie do projektu uchwały nr XXX/44/2022 o zwiększenie składu 
Komisji ds. Górek Wschodnich o przedstawiciela Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego i Zrównoważonego Rozwoju, wskazując na radną Małgorzatę 
Piątkowską. W tej sytuacji prowadzący obrady zwrócił się do radnej z 
zapytaniem, czy wyraża zgodę na udział w pracach Komisji ds. Górek 
Wschodnich – odpowiedź – tak. Po tym, ponownie głos zabrał Przewodniczący 
Zarządu, który przybliżył radnym okoliczności i ideę przygotowania projektu 
uchwały wraz z podaniem stanu prawnego jej tworzenia. Po tym poprosił 
radnego Radosława Smilgina, który jest członkiem tej Komisji a zarazem 
mieszkańcem Górek Wschodnich, o przedstawienie radnym założeń, które 
skłoniły Go do złożenia wniosku o zmianę statusu Komisji. 

Po zakończeniu wypowiedzi wnioskodawców Uchwały odbyła się krótka 
dyskusja, w której nie wniesiono istotnych uwag, W tej sytuacji  przewodniczący 
obrad zarządził głosowanie. Wyniki głosowania: 10 głosów „za” przyjęciem 
uchwały, 0 głosów – „przeciw” i 1 głos „wstrzymał się”.   Uchwała nr 
XXX/44/2022  została przyjęta i stanowi integralną część protokołu.  

5. Informacja z bieżącej działalności Rady i Zarządu Dzielnicy.  

Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko poinformował: 

1. o kolejnym spotkaniu w sprawie uporządkowania parkowania na Wyspie 
Sobieszewskiej w okresie sezonu letniego, które odbędzie się w dniu 11 marca 
br. w siedzibie GZDiZ Celem tych spotkań jest wypracowanie rozwiązań 
mających uporządkować ruch kołowy  i wyeliminowanie nagminnego łamania 
przepisów ruchu drogowego, utrudniania dojazdu i przejazdu służbom 
porządkowym i ratownictwa do miejsc zdarzeń losowych, jak również 
nielegalnego wjazdu i parkowania na terenach leśnych i zieleni. Po raz kolejny 
zwrócił się do radnych o przeanalizowanie problemu i wypowiedzenie się w 
sprawie aby uczestnicząc w kolejnych spotkaniu  wraz z Przewodniczącym 
Rady Jerzym Petryczko oraz członkiem Zarządu Radosławem Smilginem mogli 
reprezentować stanowisko wypracowane przez całą Radę. Zapowiedział też 
ewentualność zwołania w tej sprawie sesji nadzwyczajnej.  

2. wystąpieniu do Międzynarodowych Targów Gdańskich o wyjaśnienie 
oznakowania drzew na terenie b. OW Drogowiec oraz o spowodowanie oceny 
stanu zdrowotności topól rosnących na granicy działki z ul. Radosną i Tęczową. 
W pierwszej kwestii – przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzyskano 
wyjaśnienie, że oznakowania drzew na zlecenie MTG dokonała specjalistyczna 
firma i związane jest to z ich inwentaryzacją. Druga sprawa dotycząca stanu 
topól jest w trakcie przygotowania zlecenia na ocenę dendrologiczną.    

6. Wolne wnioski. 

1. Radny P. Korzeniowski - zgłosił 2 wnioski: 

- pierwszy, o nadanie nazwy działce nr 429/1 w Sobieszewie, która zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma pełnić funkcję  
przestrzeni publicznej. Przewodniczący Zarządu zaproponował aby w tej 
sprawie przeprowadzić konsultację społeczną i konkurs, tak jak miało to miejsce 



w przypadku nadania nazwy dla Ronda Rybaków przy moście w Sobieszewie i 
drodze łączącej ul. Turystyczną z ul. Przegalińską przy terenach zlotu 
harcerskiego, czyli ul. 100 Lecia ZHP. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.   

- drugi, o oznakowanie nowej drogi pożarowej przez leśnej na Wyspie 
Sobieszewskiej znakami informacyjnymi o dopuszczeniu na niej ruchu pieszego 
i rowerowego i nadanie nazwy Szlak rowerowy im. Wincentego Pola . Wniosek 
został przyjęty do dalszego załatwienia. 

2. Radna Mariola Ciechańska – poinformowała, że jej wniosek z poprzedniej 
sesji dotyczący bałaganu wokół inwestycji budowlanej prowadzonej przez firmę 
Dekpol przy ul. Kwiatowej został już załatwiony. 

6. Zamknięcie sesji -  W związku z wyczerpaniem porządku i brakiem chętnych 
do zabrania głosu prowadzący obrady o godz. 18.30  sesję zamknął.  
 
Protokołował: 
                                                 
 
                                                                     

 

 

        

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 


