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           SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU 

 

Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo został powołany na pierwszej sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo 

dnia 30 maja 2011 roku. Uchwałą Nr I/04/11 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 30 maja. 

 W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Piecki – Migowo został wybrany Pan 

Florian Wojciechowski. Uchwała Nr I/05/11 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 30 maja, tą samą   

uchwałą na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybrano Zastępcę Przewodniczącego Zarządu  

Dzielnicy Piecki - Migowo Panią Beatę Jankowiak.       

 

Posiedzenia Zarządu : 

W roku 2011 na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwołano 8 posiedzeń Zarządu.  

Tematem posiedzeń było opracowywanie projektów uchwał Rady Dzielnicy, sposób realizacji 

Uchwał Rady, przygotowanie wystąpień oraz sporządzenie wniosków i zleceń do Rady Miasta 

Gdańska do poszczególnych projektów Rady Dzielnicy.  

Podczas posiedzeń sporządzano również odpowiedzi na pisma i wnioski mieszkańców  Piecek-

Migowa  oraz  sporządzano pisma do Urzędu Miasta Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz innych 

jednostek użyteczności publicznej.  

Na wniosek Radnych Dzielnicy  oraz mieszkańców  sporządzono wnioski oraz opinie w  sprawach : 

 w sprawie regulacji świateł  przy skrzyżowaniu Warneńska/Rakoczego- radny Jerzy Kreft  

 w sprawie przeniesienia żywopłotu przy skrzyżowaniu Rakoczego/Bulońska- radny Jerzy 

Kreft 

 w sprawie przesunięcia przystanku autobusowego przy ulicy Bulońskiej- mieszkańcy 

jednostki D spółdzielni  

 w sprawie wycinek drzew- radny Andrzej Ciesielski 

 w sprawie ochrony pomnika przyrody- radna Halina Gostomska  

 w sprawie progów spowalniających na ulicy Myśliwskiej- mieszkańcy ul. Myśliwskiej, radna 

Beata Jankowiak, radny Andrzej Ciesielski, Robert Janicki. W tej sprawie na wniosek 

radnego Bogusława Hegera zostało zorganizowane spotkanie obywatelskie w terenie przy 

udziale Radia Gdańsk – audycja na żywo - . W efekcie progi zwalniające zostały 

zamontowane w styczniu 2012 roku. Ustawiono również znak ograniczenia prędkości do 40 

km/h. 

 w sprawie zagospodarowania przestrzennego terenów w dzielnicy Piecki-Migowo; rejon ul. 

Bulońskiej, Kusocińskiego, Pow. Listopadowego- mieszkańcy.  

Rejon ul. Piekarniczej oraz tzw. Nowej Politechnicznej, Zarząd uczestniczył w tzw. wysłuchaniu 

publicznym oraz w spotkaniach z Radnymi Miasta Gdańska oraz Zarządem Spółdzielni LWSM 



MORENA, sformułował również wniosek popierający Spółdzielnię w sprawie nieokreślenia 

współczynnika „ usługi/ zabudowa mieszkaniowa ‘.  

Zarząd Dzielnicy zorganizował dwa spotkania z mieszkańcami dzielnicy Piecki-Migowo : 

 Spotkanie na temat przeniesienia działalności  klubu sportowego przy ulicy Żylewicza do 

Domu Kultury przy ul. Nałkowskiej. 

 Spotkanie na temat modernizacji skrzyżowania Bulońska-Rakoczego z udziałem 

przedstawicieli prasowych, spółdzielni oraz mieszkańców.  

 

Zarząd odbywał spotkania z : 

 Zarządem LWSM Morena 

 Radą Nadzorczą LWSM MORENA 

 Przedstawicielami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Piecki-Migowo 

 Przedstawicielami firmy deweloperskiej HOSSA 

 Przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Warneńskiej i Myśliwskiej 

 Dyrekcją Szkół znajdujących się na terenie dzielnicy Piecki-Migowo 

 Związkami wyznaniowymi 

 Kierownictwem Domu Kultury LWSM Morena 

Zarząd dzielnicy uczestniczył  także w konsultacjach społecznych , podczas których prezentowano 

nową linie tramwajową z Siedlec do Brętowa przez  Piecki-Migowo w ciągu ul. Rakoczego. Drugi 

etap to ul. Bulońska  Dwa razy uczestniczył w Sesji Rady Miasta Gdańska ( wrzesień i grudzień) 

oraz w komisjach problemowych Rady Miasta Gdańska.  

 

Zarząd zrealizował całość zadań wskazanych przez Radę Dzielnicy Piecki-Migowo. (wykaz zadań w 

załączniku). 

Zarząd wspólnie z innymi Radnymi uczestniczył w każdej inicjatywie podjętej przez Radę Dzielnicy 

Piecki-Migowo. Były to festyny, wieczerza wigilijna , dzień seniora, wyjazdy integracyjne.  Zarząd 

osobiście dokonywał zakupy przeznaczone na realizację poszczególnych projektów, tj; spotkania z 

twórcami czy konkursy. Zakupywał produkty niezbędne do przeprowadzenia określonych projektów 

np.; nagrody. Zakupy te finansowane były z budżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo. 

Zarząd brał udział w dyżurach Rady Dzielnicy. 

 

Załącznki; 

1. Informacja z wykonanych zadań w 2011 roku. 
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