
Sprawozdanie  

Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo  

z działalności w 2019 roku 

 
 

1. Okres sprawozdawczy: 

 od 09.04.2019 r. - (Zarząd Dzielnicy powołano na I sesji Rady Dzielnicy  

Piecki-Migowo III kadencji), 

 do 31.12.2019 r. 

2. Skład Zarządu Dzielnicy: 

 Łukasz Świacki – Przewodniczący zarządu 

 Radosław Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

 Aneta Kramek – Członek Zarządu 

 Grzegorz Giżewski – Członek Zarządu 

3. W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy: 

 obradował na posiedzeniach Zarządu Dzielnicy, 

 uczestniczył w sesjach Rady Dzielnicy (w 2019 roku odbyło się VIII sesji), 

 uczestniczył w wielu dyżurach Radnych Dzielnicy, 

 uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach Kolegium Przewodniczących 

Zarządów Dzielnic Gdańska, 

 uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta Gdańska Aleksandrą 

Dulkiewicz 

o w dniu 31.07.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami na terenie 

Dzielnicy, tzw. Okrągły stół,  

 uczestniczył w spotkaniach w Zastępcami Prezydenta Miasta Gdańska: 

o w dniu 19.09.2019 r. z Zastępcą ds. Inwestycji Alanem Aleksandrowiczem 

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na temat wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla planowanej prywatnej inwestycji na działce nr 91/1 przy ul. 

Kusocińskiego. Przewodniczący Zarządu wraz z Przewodniczącym Rady 

Dzielnicy przedstawili negatywną opinię Rady Dzielnicy ws. wydania decyzji 



o warunkach zabudowy umożliwiającej na wybudowanie budynku 

wielokondygnacyjnego,  

o w dniu 14.11.2019 r. z Zastępcą ds. zrównoważonego rozwoju Piotrem 

Grzelakiem w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na temat lokalizacji Gdańskich 

Przestrzeni Lokalnych na terenie Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu oraz 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu wraz z Przedstawicielami Biura 

Rozwoju Gdańska uzgodnili dwie potencjalne lokalizacje: skwer na działce 

nr 372/3 przy ul. Warneńskiej oraz park na działkach nr 80/2 oraz 81/2 przy 

ul. Piecewskiej,  

 uczestniczył w dwóch spotkaniach z Zarządem i Radą Nadzorczą Lokatorsko 

– Właścicielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”, działającej na terenie 

Dzielnicy. Spotkania w biurze spółdzielni miały na celu omówienie 

najpilniejszych problemów mieszkańców zamieszkujących w blokach 

spółdzielczych, 

 uczestniczył w spotkaniach z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska 

działającymi na terenie Dzielnicy: 

o Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – w sprawie ustawienia nowych ławek, 

dodatkowych (używanych) koszy na śmieci, nowej tablicy informacyjnej 

oraz uporządkowania terenów zielonych 

o Biuro Rozwoju Gdańska – w sprawie ustalenia lokalizacji Gdańskich 

Przestrzeni Lokalnych 

o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w sprawie realizacji wsparcia dla 

najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Dzielnicy 

 współpracował z Komisjami Rady Dzielnicy,  

 przeprowadził konsultacje budżetu Rady Dzielnicy na rok 2019, tj. 

o w dniach od 18.04.2019 r. do 15.05.2019 r. przeprowadzono nabór 

wniosków mieszkańców o zrealizowanie projektów finansowanych z 

budżetu dzielnicy, 

o przygotowano projekt uchwały budżetowej (uchwała nr III/13/2019 z dn. 

07.05.2019 r.) 

o na podstawie rekomendacji Komisji Rady Dzielnicy sporządzono listę 

projektów rekomendowanych do sfinansowania z budżetu Rady Dzielnicy, 



o przygotowano projekt uchwały aktualizującej budżet (uchwała nr IV/14/2019 

z dn. 13.06.2019 r.) zgodnie z listą projektów rekomendowanych, 

o przygotowano i przekazano wnioski do Biura Rady Miasta o sfinansowanie 

inicjatyw jednostki pomocniczej z budżetu Rady Dzielnicy zgodnie z podjętą 

uchwałą aktualizującą budżet. 

 wykonał uchwałę budżetową Rady Dzielnicy, tzn. rozliczył projekty 

sfinansowane z budżetu Rady Dzielnicy (szczegółowy opis w pkt. 4 

sprawozdania), 

 wspomagał organizacyjnie realizację wielu projektów sfinansowanych z 

budżetu Rady Dzielnicy, takich jak: festyny, koncerty, prelekcje, biegi 

charytatywne, imprezy na orientację i inne  (lista projektów stanowi załącznik 

nr 1 do sprawozdania), 

 uczestniczył w ważnych wydarzeniach i uroczystościach o charakterze 

miejskim, takich jak rocznica wybuchu II Wojny Światowej,  

 uczestniczył w ważnych wydarzeniach i uroczystościach na terenie Dzielnicy, 

takich jak obchody 101. rocznicy odzyskania Niepodległości, 

 prowadził stronę internetową Rady Dzielnicy (www.piecki-migowo.pl) oraz 

profil na portalu społecznościowym (www.facebook.com/pg/rd.piecki.migowo)  

 promował ideę Budżetu Obywatelskiego 

4. Gospodarka finansowa 

Zarząd Dzielnicy wykonał uchwałę budżetową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w 

sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową. tzn. 

rozliczył projekty sfinansowane z budżetu Rady Dzielnicy. 

 budżet Rady Dzielnicy na rok 2019 wyniósł 475.362,00 zł 

 od mieszkańców Dzielnicy otrzymano 109 propozycji projektów na łączną 

kwotę 1.338.546,79 zł.  

 na podstawie listy projektów rekomendowanych przez Radę Dzielnicy 

przygotowano i przekazano do Biura Rady Miasta 78 wniosków o 

sfinansowanie projektów  

 zrealizowano 69 projektów na łączną kwotę 268.914,00 zł 

 Przewodniczący Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu w ciągu całego 

roku zapewnili prawidłowy obieg dokumentów finansowych, aby dokumenty 

kosztowe (faktury, rachunki, umowy) dotyczące poszczególnych projektów 

http://www.piecki-migowo.pl/
http://www.facebook.com/pg/rd.piecki.migowo


trafiały do właściwych jednostek organizacyjnych Miasta (Wydział Rozwoju 

Społecznego, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Prezydenta ds. 

Kultury) oraz aby były opłacone w terminie 

 kwota oszczędności wyniosła 206.448,00 zł   

 budżet zaktualizowano uchwałą nr VII/24/2019 z dn. 21.11.2019 r.  

 oszczędności decyzją Rady Dzielnicy przeznaczono na realizację w kolejnych 

latach parku rekreacyjnego na działkach nr 80/2 oraz 81/2 przy ul. 

Piecewskiej.  

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy, po zweryfikowaniu dokumentów 

wydatkowych dotyczących budżetu na 2019 rok wydała pozytywną opinię na 

temat wykonania budżetu.  

5. Podziękowania 

Składamy podziękowanie wszystkim osobom oraz instytucjom, które 

współpracowały z Zarządem i Radą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców 

naszej Dzielnicy. Liczymy na dalszą, owocną współpracę. 

 

Załącznik: 

 tabela – realizacja projektów z budżetu Rady Dzielnicy na 2019 rok 

 

 


