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Sprawozdanie  

Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo  

z działalności w 2021 roku 

 
 

1. Okres sprawozdawczy: 

 od 01.01.2021 r.  

 do 31.12.2021 r. 

2. Skład Zarządu Dzielnicy: 

 Łukasz Świacki - Przewodniczący Zarządu 

 Grzegorz Giżewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  

 Aneta Kramek - Członek Zarządu 

 Katarzyna Sulewska - Członek Zarządu 

3. W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy: 

3.1. Obradował na posiedzeniu Zarządu Dzielnicy w dn. 23.09.2021 r. 

3.2. Uczestniczył w sesjach Rady Dzielnicy (w 2021 roku odbyło się 6 sesji) 

3.3. Uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach Kolegium Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic Gdańska: 

3.3.1. zdalne dn. 17.02.2021 r. - na temat elektronicznego obiegu wniosków 

budżetowych oraz zakładek dzielnic na stronie gdansk.pl - z udziałem Zastępcy 

Prezydenta Miasta Gdańska p. Moniki Chabior 

3.3.2. zdalne dn. 14.04.2021 r. - na temat współpracy Rad Dzielnic z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni oraz na temat Budżetu Obywatelskiego 2022 - 

prowadzenie Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic p. 

Sylwia Betlej 

3.3.3. zdalne dn. 26.05.2021 r. - na temat planu inwestycyjnego Miasta na lata 2021-

2027 oraz bazy priorytetów inwestycyjnych - z udziałem Zastępcy Prezydenta 

Miasta Gdańska p. Alana Aleksandrowicza 

3.3.4. zdalne 05.07.2021 r. - na temat struktury nowego Biura ds. Rad Dzielnic i 

Współpracy z Mieszkańcami (prezentacja p. Dyrektor Sylwii Betlej) oraz na 

temat komunikacji z mieszkańcami w zakresie kształtowania przestrzeni 

publicznej (Architekt Miasta p. Piotr Lorens) - spotkanie z udziałem Prezydenta 

Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 
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3.3.5. zdalne dn. 22.09.2021 r. - na temat współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami 

oraz Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni - z udziałem Z-cy Prezydenta Miasta 

Gdańska p. Piotra Grzelaka 

3.3.6. zdalne dn. 16.11.2021 r. – na temat współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta 

Gdańska, przedstawienie nowego dyrektora p. Karola Kalinowskiego - z 

udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Alana Aleksandrowicza 

3.3.7. zdalne dn. 09.12.2021 r. – kończące budżet i podsumowujące wnioski Rad 

Dzielnic do budżetu 2021 – prowadzenie Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i 

Współpracy z Mieszkańcami p. Sylwia Betlej. 

3.4. Zarząd Dzielnicy współorganizował w dn. 28.10.2021 r., spotkanie ewaluacyjne po 

tzw. „Spacerze w dzielnicy” z Prezydentem Miasta Gdańska p. Aleksandrą 

Dulkiewicz, na którym poruszono tematy inwestycji rozpoczętych z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Piecki-Migowo i finansowanych z budżetu Rady Dzielnicy: 

 zatoki  postojowe w okolicy paczkomatu przy ul. Myśliwskiej 45A – zadanie 

wykonane;  

 odgrodzenie miejsc parkingowych od chodnika przy ulicy Morenowe 

Wzgórze – zadanie wykonane;  

 realizacja projektu MultiPark Morena na dz. 67/31/ i 65/11 przy ul. 

Królewskie Wzgórze, zadanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego i 

budżetu Rady Dzielnicy – zadanie rozpoczęte (informacja Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska na temat postępów prac); 

 realizacja projektu Park Uphagenów na dz. 80/2 i 81/2 przy ul. Piecewskiej – 

zebranie wyjaśnień pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, zapewnienie o przyspieszeniu procesu 

uzgodnień. Pan Michał Szymański Zastępca Dyrektora GZDiZ zapewnił, że 

projekt wyjdzie z uzgodnień do końca roku 2021. 

3.5. Zarząd Dzielnicy w 2021 nie uczestniczył w spotkaniach z Zarządem i Radą 

Nadzorczą LWSM „Morena”. 

3.6. Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach z jednostkami organizacyjnymi Miasta 

Gdańska działającymi na terenie Dzielnicy: 

3.6.1. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – w sprawie ustawienia nowych ławek oraz w 

sprawie uzgodnień dotyczących zieleni w Parku Upagenów (wizja lokalna w dn. 

28.07.2021 r.) 

3.6.2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – w sprawie przygotowania dokumentacji 

projektowej dla Parku Uphagenów 
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3.6.3. Gdańskie Nieruchomości – w sprawie malowania budynku Przychodni Morena 

3.6.4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w sprawie projektów dla seniorów. 

3.7. Zarząd Dzielnicy organizował wiele projektów sfinansowanych z budżetu Rady 

Dzielnicy, takich jak:  

3.7.1. organizacja wyprzedaży sąsiedzkich (pchle targi) w dniach: 30.05; 27.06; 25.07; 

05.09 oraz 26.09; 

3.7.2. organizacja koncertów plenerowych oraz teatrów; 

3.7.3. choinka dzielnicowa w dniu 09.12.2021 r. z udziałem Prezydenta Miasta 

Gdańska p. Aleksandry Dulkiewicz; 

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

sprawozdania. 

3.8. Zarząd wykonał uchwałę budżetową Rady Dzielnicy  

3.8.1. przeprowadził konsultacje budżetu Rady Dzielnicy na rok 2021; 

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

jednostki pomocniczej z budżetu Rady Dzielnicy zgodnie z podjętą uchwałą 

budżetową; 

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

pkt. 4 sprawozdania). 

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

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

3.10. Zarząd 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 2021 wyniósł 485.208,00zł 

4.1.2. w odpowiedzi na ogłoszenie otrzymano od mieszkańców 82 propozycje 

projektów na łączną kwotę 3.366.180,00 zł.  

4.1.3. podczas XVI sesji w dn. 11.02.2021 r. przystąpiono do wyboru projektów do 

realizacji (uchwała nr XVI/46/2021) 



4 
 

4.1.4. ostateczną listę projektów do realizacji określono na XVIII sesji w dn. 

07.04.2021 r. (uchwała nr XVIII/48/2021) 

4.1.5. zrealizowano 42 projekty na łączną kwotę 483.208,00 zł 

4.1.6. kwota niewykorzystana (oszczędności na kolejne lata) wyniosła 2.000,00zł 

4.1.7. kwotę niewykorzystaną decyzją Rady Dzielnicy przeznaczono na realizację w 

kolejnych latach Parku Uphagenów.  

4.1.8. Przewodniczący Zarządu oraz pozostali członkowie 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. 

4.1.9. Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy, po zweryfikowaniu dokumentów 

wydatkowych dotyczących budżetu na 2021 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 2021 rok 

 

Gdańsk, dnia 29.04.2022 r. 

 

 

 


