
1 
 

Sprawozdanie  

Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo  

z działalności w 2020 roku 

 
 

1. Okres sprawozdawczy: 

 od 01.01.2020 r.  

 do 31.12.2020 r. 

2. Skład Zarządu Dzielnicy: 

 Łukasz Świacki – Przewodniczący Zarządu 

 Radosław Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu do dn. 04.06.2020 r. 

 Grzegorz Giżewski – Członek Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu od dn. 

04.06.2020 r. 

 Aneta Kramek – Członek Zarządu 

 Katarzyna Sulewska - Członek Zarządu od dn. 04.06.2020 r. 

3. W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy: 

3.1. Obradował na posiedzeniach Zarządu Dzielnicy. 

3.2. Uczestniczył w sesjach Rady Dzielnicy (w 2020 roku odbyło się VII sesji) 

3.2.1. podczas X sesji w dn. 04.06.2020 r. Rada Dzielnicy przyjęła rezygnację 

Radosława Nowaka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zarządu (złożył 

rezygnację z mandatu radnego). Radni Dzielnicy przegłosowali powołanie na tą 

funkcję Radnego Grzegorza Giżewskiego. Przegłosowano również powołanie 

do Zarządu Radnej Katarzyny Sulewskiej. 

3.3. Uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach Kolegium Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic Gdańska: 

3.3.1. stacjonarne dn. 12.02.2020 r. - na temat zmian w gospodarce odpadami i 

Zielonego Budżetu Obywatelskiego z udziałem Z-cy Prezydenta Miasta 

Gdańska Piotra Borawskiego 

3.3.2. zdalne dn. 15.04.2020 r. - na temat inicjatywy Rad Dzielnic ws. przeznaczenia 

środków z budżetów dzielnicowych na walkę z pandemią Covid-19 z udziałem 

Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 
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3.3.3. zdalne dn. 10.06.2020 r. - na temat odtworzenia środków niewykorzystanych z 

2019 r. oraz wydatkowania środków 2020 r. z udziałem Prezydenta Miasta 

Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 

3.3.4. zdalne 16.09.2020 r. - na temat stopnia wydatkowania środków budżetowych z 

2020 r. z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 

3.3.5. zdalne dn. 28.10.2020 r. - na temat planów dotyczących wydatkowania środków 

niewykorzystanych z 2020 r. oraz dyskusja nt. projektu konwentów 

makrodzielnicowych z udziałem Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska Alana 

Aleksandrowicza 

3.3.6. zdalne dn. 21.12.2020 r. – na temat podsumowanie wspólnej akcji Rad Dzielnic 

dotyczącej wsparcia walki z pandemią Covid-19, podsumowanie spacerów 

prezydent Miasta Gdańska w Dzielnicach, planowanie akcji świątecznych 

(iluminacje i choinki) na przyszły rok z udziałem Z-cy Prezydenta Miasta 

Gdańska Moniki Chabior. 

3.4. Zarząd zainicjował włączenie się Rady Dzielnicy Piecki-Migowo do akcji walki z 

pandemią Covid-19, w wyniku której: 

3.4.1.  przeznaczono kwotę 25.338,00zł z budżetu dzielnicy na zakup 9 respiratorów 

do szpitali na terenie Gdańska (łączna kwota od wszystkich Rad Dzielnic 

wyniosła 324.177,00zł). 

3.4.2. przeznaczono kwotę 20.000,00zł na zakup paczek dla najbardziej 

potrzebujących rodzin w czasie pandemii Covid-19  

3.5. Zarząd Dzielnicy współorganizował spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska 

Aleksandrą Dulkiewicz na terenie dzielnicy w dniu 15.10.2020 r. Był to tzw. „Spacer 

w dzielnicy”. 

Podczas spaceru odwiedzono kilka problemowych miejsc w dzielnicy, m.in.: 

 okolice paczkomatu przy ul. Myśliwskiej 45A, gdzie brakuje miejsc 

postojowych,  

 ulicę Morenowe Wzgórze, gdzie nie odgrodzono miejsc parkingowych od 

chodnika,  

 okolice dz. 67/31/ i 65/11 przy ul. Królewskie Wzgórze, gdzie wciąż nie 

rozpoczęła się realizacja projektu MultiPark Morena z Budżetu 

Obywatelskiego,  

 okolice dz. 80/2 i 81/2 przy ul. Piecewskiej, gdzie z inicjatywy Rady Dzielnicy 

powstanie park rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców tzw. „Park 

Uphagenów”, 
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 budynek przychodni NZOZ Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 105, który 

wymaga remontu elewacji, 

 parking przy szkole Podstawowej nr 1, gdzie brakuje organizacji ruchu 

samochodów oraz brakuje miejsc postojowych. 

W wyniku przeprowadzonej wizytacji jednostki organizacyjne Miasta podjęły 

działania, m.in.: 

 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni utworzy zatokę postojową na kilka 

samochodów oraz odtworzy zniszczony chodnik i trawnik przy ul. Myśliwskiej 

45A, 

 GZDiZ odgrodził miejsca parkingowe od chodnika przy ul. Morenowe 

Wzgórze, 

 Gdańskie Nieruchomości rozpoczęły rozmowy z radą dzielnicy nt. remontu 

elewacji przychodni, odnowiono napis „Przychodnia Morena”. 

3.6. Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach z Zarządem i Radą Nadzorczą LWSM 

„Morena”,  

3.6.1. stacjonarnie w dn. 23.01.2020 r. w biurze spółdzielni przy ul. Migowskiej 77a. 

Spotkanie miało na celu omówienie planowanych projektów Rady Dzielnicy na 

terenie spółdzielni: wyprzedaże sąsiedzkie, koncerty plenerowe, choinka 

dzielnicowa. 

3.6.2. stacjonarnie w dn. 02.07.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 podczas XIII sesji 

Rady Dzielnicy. Spotkanie miało na celu omówienie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Piecki-Migowo rejon ulic Piekarniczej i 

Lema w mieście Gdańsku”. 

3.7. Zarząd Dzielnicy brał udział w spotkaniu z zarządem firmy deweloperskiej Hanza nt. 

czasowego zajęcia dz. nr 335 w sąsiedztwie nowej inwestycji przy ul. 

Budapesztańskiej. Zarząd Dzielnicy wyraził negatywną opinię ws. zajęcia działki.  

3.8. Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach z jednostkami organizacyjnymi Miasta 

Gdańska działającymi na terenie Dzielnicy: 

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

dodatkowych (używanych) koszy na śmieci, ławostołów na Polanie Magellana 

oraz nowej tablicy informacyjnej przy ul. Piekarniczej. 

3.8.2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – w sprawie przygotowania dokumentacji 

projektowej dla parku wypoczynkowo-rekreacyjnego, „Park Uphagenów”, który 

powstanie przy ul. Piecewskiej z inicjatywy Rady Dzielnicy. 
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3.8.3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w sprawie przygotowania paczek 

żywnościowych dla potrzebujących rodzin w czasie pandemii Covid-19. 

3.9. Zarząd wykonał uchwałę budżetową Rady Dzielnicy  

3.9.1. przeprowadził konsultacje budżetu Rady Dzielnicy na rok 2020, 

3.9.2. przygotował i przekazał wnioski do Biura Rady Miasta o sfinansowanie inicjatyw 

jednostki pomocniczej z budżetu Rady Dzielnicy zgodnie z podjętą uchwałą 

budżetową, 

3.9.3. rozliczył projekty sfinansowane z budżetu Rady Dzielnicy (szczegółowy opis w 

pkt. 4 sprawozdania). 

3.10. Zarząd Dzielnicy organizował wiele projektów sfinansowanych z budżetu Rady 

Dzielnicy, takich jak:  

3.10.1. utworzenie JadłoDzielnicy przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Gdańsku,  

3.10.2. organizacja wyprzedaży sąsiedzkich (pchle targi) w dniach: 28.06; 02.08; 

06.09; 27.09. 

3.10.3. organizacja koncertów plenerowych w dniach: 21 i 23.07(carillon); 20.08 

(fortepian); 06.09 (saksofon); 25.09 (skrzypek na dachu) 

3.10.4. choinka dzielnicowa w dniu 06.12.2020 r. 

3.10.5. pełna lista zrealizowanych projektów Rady Dzielnicy stanowi załącznik nr 1 do 

sprawozdania. 

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

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

3.12. Promował ideę Budżetu Obywatelskiego. 

 

4. Gospodarka finansowa 

4.1. 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 

4.1.1. budżet Rady Dzielnicy w roku 2020 wyniósł 481.338,00zł 

4.1.2. w odpowiedzi na ogłoszenie otrzymano od mieszkańców 122 propozycje 

projektów na łączną kwotę 1.326.507,17zł.  

4.1.3. na X sesji w dn. 27.02.2020 r. wybrano projekty do realizacji 
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4.1.4. szczegółowe przeznaczenie środków budżetowych określono uchwałą nr 

X/29/2020 z dn. 27.02.2020 r. 

4.1.5. ostatecznie zrealizowano 42 projekty na łączną kwotę 293.782,00 zł 

4.1.6. kwota 5.900,00zł powróciła do budżetu Miasta  

4.1.7. budżet zaktualizowano uchwałą nr XV/45/2020 z dn. 21.12.2020 r.  

4.1.8. kwota niewykorzystana (oszczędności na kolejne lata) wyniosła 181.656,00zł 

4.1.9. kwotę niewykorzystaną decyzją Rady Dzielnicy przeznaczono na realizację w 

kolejnych latach parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Piecewskiej, „Park 

Uphagenów”.  

4.1.10. Przewodniczący Zarządu oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu w ciągu 

całego roku zapewnili prawidłowy obieg dokumentów finansowych, aby 

dokumenty kosztowe (faktury, rachunki, umowy) dotyczące poszczególnych 

projektów 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. 

4.1.11. Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy, po zweryfikowaniu dokumentów 

wydatkowych dotyczących budżetu na 2020 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. 

Dziękujemy Radnym Dzielnicy oraz Radnym Miasta Gdańska, którzy aktywnie włączali się 

w realizację wspólnych inicjatyw. Liczymy na dalszą, owocną współpracę. 

 

Załącznik: 

 tabela – realizacja projektów z budżetu Rady Dzielnicy na 2020 rok 

 

 

Gdańsk, dnia 30.04.2021 r. 

 


