Protokół II sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
6 maja 2015r. godz. 19.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

otwarcie sesji;
stwierdzenie kworum;
przyjęcie proponowanego porządku obrad;
przyjęcie protokołu sesji inauguracyjnej z dn. 16.04.2015r.
Omówienie spraw organizacyjnych (kontakty, dyżury, zasady współpracy)
Wybór komisji (propozycje: bezpieczeństwa, informacyjna, sportu,
inwestycyjna, kultury)- podjęcie uchwały
7. podsumowanie festynu majowego
8. omówienie budżetu 2015r. (zadania zrealizowane/w trackie/ do realizacji)
9. omówienie korespondencji
10. wolne wnioski

Ad.1.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Zarządu Dzielnicy Pan Marek Rodak,
który przywitał wszystkich przybyłych na sesję Rady.
Ad.2.
Po zapoznaniu się z podpisaną przez radnych listą obecności (zał. 1) Przewodniczący
stwierdził kworum.
Ad. 3
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (14/0/0).
Ad.4
Protokół z ISesji Rady Dzielnicy z dn. 16kwietnia 2015 został przyjęty jednogłośnie
(za- 14/przeciw -0/ )
Ad.5
Wstępnie ustalono zasady współpracy. Lista z danymi kontaktowymi Radnych
zostanie rozesłana mailowo. Terminy dyżurów zostały zaakceptowane przez radnych, lista z
datami dyżurów została wysłana do każdego na adres mailowy. (Na Sesji pojawił się ostatni
radny- Pan Bogdan Grzybowski- przepraszając za spóźnienie).
Po głosowaniu (14 za, 0-przeciw, 1- wstrzymał się) ustalono zmianę godzin pracy
Biura oraz godzin dyżurów. Poniedziałek pozostaje 8:00-14:00, Środa- zmiana-11:00-19:00.
Dyżury radnych- środy godz. 18:00-19:00.
Przewodniczący zwrócił uwagę radnym, szczególnie osobom, które po raz pierwszy
pracują w radzie, iż wszystkie dokumenty oficjalne dotyczące Rady Dzielnicy muszą być
wysyłane z Biura Rady Dzielnicy po akceptacji Zarządu. Informacje do mediów, również
wysyła Biuro Rady Dzielnicy. Pismo Radnego -nie skonsultowane z resztą Rady- nie będzie
traktowane jako pismo oficjalne.
Ad. 6.
Jednogłośnie(15,0,0) Podjęto uchwałę nr II/1/2015 Rady Dzielnicy- w sprawie
powołaniai składu stałych Komisji Rady Dzielnicy Wielki Kack. W Radzie będzie 5 Komisji:

Sportu i Turystyki, Kultury, Inwestycyjna, Informacyjna oraz Bezpieczeństwa.
Przewodniczący komisji mają zostać wskazani w ciągu najbliższego miesiąca.
Składy komisji prezentują się następująco:
1. KOMISJA SPORTU I TURYSTYKI:
Pan Piotr Szpajer
Pan Maciej Zawadzki
Pan Paweł Kurski
Pan Krzysztof Piwnicki
2. KOMISJA KULTURY
Pan Grzegorz Baran
Pani Joanna Porada
3. KOMISJA INWESTYCYJNA
Pan Grzegorz Baran
Pan Piotr Szpajer
Pan Marcin Kowalewski
Pan Jakub Kocikowski
Pan Mariusz Pająk
Pan Paweł Kurski
Pan Krzysztof Piwnicki
4. KOMISJA INFORMACYJNA
Pan Piotr Szpajer
Pan Jakub Kocikowski
Pan Maciej Zawadzki
Pan Paweł Kurski
5. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
Pani Aleksandra Korbeń
Pani Renata Pacholarz
Pan Mariusz Pająk
Pan Krzysztof Piwnicki
Ad.7
Przewodniczący przeszedł do podsumowania festynu majowego. Przy okazji
omówiono nowe zasady działania strony internetowej rady i sposoby informowania
mieszkańców o tego typu wydarzeniach. Nowymi administratorami oficjalnej witryny Rady
Dzielnicy będą Panowie: Maciej Zawadzki i Pan Jakub Kocikowski. Strona Rady Dzielnicy
na portalu społecznościowymFacebook- do przemyślenia i przedyskutowania.
Przewodniczący Rady podziękował Radnym zaangażowanym w pomoc przy
Festynie. Nastąpiła dyskusja na temat poziomu organizacji tegorocznego festynu. Pani
Wiceprzewodnicząca Aleksandra Korbeń zadała pytanie, dlaczego w tym roku był zakaz
sprzedaży napojów alkoholowych. Przewodniczący poinformował, iż z powodu
zeszłorocznych incydentów nie wyraził zgody, aby była możliwa sprzedaż. Radna Renata
Pacholarz zadała pytanie, dlaczego przewodniczący taką decyzję podjął sam, bez
porozumienia z resztą Zarządu oraz Rady. Przewodniczący wyjaśnił, iż w związku z
zakończeniem kadencji poprzedniej Rady i braku czasu decyzję w tej sprawie należało
podjąć szybko. Wiceprzewodniczący zarządu Pan Jan Labudda i Aleksandra Korbeń
poprosili, aby w miarę możliwości takie sytuacje się nie powtarzały.

Pan Radny Piotr Szpajer zaproponował, aby włączyć w organizację festynu
sponsorów oraz np. Pewik Gdynia. Padła również propozycja aby zmienić organizatora,
gdyż formuła obowiązująca od paru lat najwyraźniej się wyczerpała. Pani Renata Pacholarz
zwróciła uwagę na żenujący poziom występów i prowadzenia imprezy.
Ustalono, iż w przyszłym roku z dużym wyprzedzeniem Rada zajmie się organizacją
festynu, aby uatrakcyjnić go, podnieść poziom imprezy i zwiększyć zainteresowanie
mieszkańców.
Ad.8.
Omówiono tegoroczny budżet. Przewodniczący zapoznał radnych z zasadami
działania budżetu rady dzielnicy, terminami składania propozycji budżetowych i
możliwościami finansowymi. Każdy z radnych powinien zapoznać się ze statutem Rady
Dzielnicy oraz Zasadami Współpracy z Urzędem.
W czasie rozmowy padło kilka pomysłów jak wykorzystać nieuruchomione jeszcze
środki tegoroczne umieszczone w Wydziale Kultury. Rozważany jest festyn jesienny oraz
koncert połączonych chórów. Zarząd Rady Dzielnicy będzie się kontaktował również z
Panem Piotrem Klemenckim, który już wcześniej proponował radzie serię koncertów letnich
przy Źródle Marii.
Przewodniczący poinformował również o organizacji imprezy „Bożonarodzeniowe
kolędowanie”. Wydarzenie należy podtrzymać, gdyż jest to tradycja szczególnie ważna dla
starszych i samotnych mieszkańców Wielkiego Kacka.
Pilnie należy uruchomić środki dla Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego na koncert
czerwcowy. Pan Wiceprzewodniczący Jan Labudda obiecał przypilnować sprawy.
Wywiązała się także dyskusja na temat tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Zwrócono uwagę, aby pomysły mieszkańców nie pokrywały się z zadaniami realizowanymi
przez radę. Pan Wiceprzewodniczący Jan Labudda opowiedział także o problemie z
zadaniem z zeszłego roku. Rada Dzielnicy wciąż walczy aby zwycięski projekt został do
końca zrealizowany. Aktualnie dogrywany jest termin spotkania interwencyjnego w tej
sprawie u Wiceprezydenta Michała Gucia. W spotkaniu ma także uczestniczyć Radny Miasta
Stanisław Borski. Pan Radny Dzielnicy Krzysztof Piwnicki zasugerował, aby koniecznie
umieścić wyjaśnienie na stronie rady dzielnicy, dlaczego i z jakiego powodu zadanie to nie
zostało jeszcze wykonane. Brak realizacji tego przedsięwzięcia stawia w złym świetle Radę
Dzielnicy niestety, a nie urząd, gdyż to Rada była autorem tego projektu.
Spotkanie w Dzielnicy dotyczące Budżetu Obywatelskiego, prowadzone przez
reprezentantów jednostki zajmującej się tegorocznym Budżetem odbędzie się dnia 27 maja w
godz. 17:00-20:00 w Szkole Podstawowej nr 20. Oczekuje się, aby przedstawiciele rady wzięli
w spotkaniu czynny udział.
Ad.9
Omówiono korespondencję:
Mail od Pana Wolaka ws. Niezrealizowanego zadania budżetu obywatelskiego 2014omówiono wyżej.
Pismo Radnego Piotra Szpajeraws. Boiska na Fikakowie- dokument zostanie
przeredagowany i wysłany drogą oficjalną do Gdyńskiego Centrum Sportu.
Pętla na Lipowej- Zarząd ma skierować pismo w tej sprawie do ZDiZ oraz Wydziau
Inwestycji, gdyż obie jednostki udzielają innych informacji w tej sprawie.
Oświetlenie ulicy Starodworcowej- ująć w planowanym budżecie inwestycyjnym.

Ad. 10.
Wolne Wnioski:
Pan Paweł Kurski- zdyscyplinować formułę wypowiedzi podczas sesji aby nie
panował chaos.
Pan Piotr Szpajer- temat przewężenia ulicy Górniczej- do omówienia na następnej
sesji.
Wyznaczono termin kolejnej sesji na 10 czerwca (środa) godz. 19.00

Protokołowała: Katarzyna Niemczyk

