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                             PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PAN PAWEŁ ADAMOWICZ 
                                 Z-CA PREZYDENAT PAN PIOTR KOWALCZUK 
                                  DYREKTOR WRS PAN GRZEGORZ SZCZUKA 
                               80-103 GDANSK. Ul. NOWE OGRODY 8/12  
 
Dot: WRS.VI.526.2015.ASZ.261487.  WNIOSEK BUDŻETOWY RADY DIELNICY PIECKI-MIGOWO. 
 
Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Piecki-Migowo wnosi  
odwołanie od w/w decyzji w całości jako bezzasadnej, nie mającej pokrycia w stanie 
faktycznym . Wyjaśnienia; 

1. DOM SĄSIEDZKI PIECKI-MIGOWO 2015 został powołany jako PROJEKT / kopia 
porozumienia w załączniku/ mający na celu integrację mieszkańców dzielnicy. 
Projekt zawiera w sobie stworzenie miejsca do spotkań wszystkich chętnych 
mieszkańców, dostęp do BEZPŁATNYCH badań wzroku, słuchu, ciśnienia tętniczego i 
innych świadczonych przez wyspecjalizowanych lekarzy, jak również dostęp dla 
dzieci i młodzieży z środowisk dyzfunkcyjnych do zajęć profilaktycznych. Jeszcze 
raz powtórzę DOM SASIEDZKI PIECKI-MIGOWO 2015 to PROJEKT, a nie chęć 
tworzenia kolejnych bytów ;stowarzyszeń czy fundacji. Projekt ma do wykonania 
pewne zadania i je wypełnia. Na mocy zawartych porozumień – przystąpienia do 
projektu NZOZ PRZYCHODNIA MORENA- partner porozumienia udostępnił do tego 
celu pomieszczenia w budynku przy ulicy Jaśkowa Dolina 105 na poziomie zerowym 
około 180m2. 

2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych , 
Komisji BiSS przy Radzie Dzielnicy Piecki-Migowo podjęła wniosek o sfinansowaniu 
części działalności DSP-M2015. Wniosek został poddany pod obrady Rady Dzielnicy 
Piecki-Migowo i uzyskał stosowną większość w celu realizacji finansowania / 
wniosek oraz uchwała i protokół z obrad RDP-M w załączniku/.  

3. Zarząd DP-M na mocy uchwały RDP-M skierował odpowiedni wniosek o uruchomienie 
środków finansowych będących w dyspozycji RDP-M do Rady Miasta Gdańska. 

4. Uzasadnienie odmowy finansowania w/w projektu jakoby DSP-M 2015 nie istniał jest 
z gruntu fałszywy i obrazliwy dla sygnotariuszy porozumienia . Z faktu, że niektórzy 
Członkowie RDP-M nie rozumieją idei DSP-M 2015 nie można wyciągać wniosków, że 
DS. nie istnieje. Druga sprawa to nie poinformowanie o wątpliwościach 
sygnotariuszy porozumienia / PRDP-M jak i PZDP-M  doskonale znają wszystkie 
osoby / i oparcie się na opinii osób z członków RD, które z nie znanych nam 
powodów sabotują projekt DSP-M . 

5. Bezspornym jest fakt uzyskania aprobaty Rady Dzielnicy Piecki-Migowo dla projektu 
wsparcia działalności Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo. 

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zmianę decyzji Wydziału Rozwoju Społecznego w 
w/w kwestii i przekazanie wnioskowanych środków finansowych na wskazany cel. 
 
Powyższe stanowisko uzgodniono z pozostałymi Członkami KBiSS RDP-M. 
 
    Z poważaniem Florian Wojciechowski 
    Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych przy RDP-M  

Numer sprawy: KBiSSRDP-M.    7 /  2015   



 
Otrzymują; 

1. Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo 
2. Rada Miasta Gdańska 
3. Mieszkańcy  
4. a/a 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw społecznych                  

                                     Florian Wojciechowski 
                        florianokrent@wp.pl  
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : 

1. mieszkańcy dzielnicy / tablica ogłoszeń Rady Dzielnicy /. 
2. Rada Miasta Gdańska 
3. a/a 
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